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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van archeologie, monumenten 

en cultureel erfgoed van de gemeente 

Noordenveld. Daarnaast is een archi-

tect van Libau lid van de gemeentelijke 

welstandscommissie. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2014.

 

GRAANDROGERIJ 

VEENHUIZEN

Bij het Maallust complex staat een 

voormalige graandrogerij. Het gebouw 

is verhoogd aangelegd en om het 

hoogteverschil te overbruggen, waren 

bij de toegangsdeuren in de beide 

kopgevels trappen aangebracht. De 

trap bij de westgevel voldeed niet 

meer en de trap bij de oostgevel was 

verdwenen. De eigenaar diende een 

voorstel in om aan weerszijden nieu-

we, bredere trappen te plaatsen. Deze 

zouden worden opgebouwd uit ther-

misch verzinkt staal met een bordes 

aan de bovenzijde dat met bouten aan 

de muur van het gebouw zou worden 

verankerd. De commissie had moeite 

met de verankering van de vergrote en 

zwaardere trappen in het bestaande 

gevelmetselwerk. Er bestaat immers 

grote kans dat dit tot schade aan het 

monument leidt. Zij adviseerde daar-

om de trappen uit te voeren als zelf-

standige vrijstaande constructie.  

BRINKSTRAAT NORG

De boerderij aan de Brinkstraat 1 

in Norg is een rijksmonument. Het 

voorhuis hiervan is afgedekt met een 

schildkap, waarvan de nok is voorzien 

van twee gemetselde schoorstenen. 

Door het gewicht van de versleping 

van de schoorstenen op de verdieping, 

worden de kopgevels naar buiten 

gedrukt. De eigenaar stelde voor om 

bij de linker schoorsteen de gehele 

versleping op de verdieping te verwij-

deren en deze te vervangen door een 

metalen schoorsteenbuis, omkleed  

met gipsplaten. De schoorsteen in de 

nok bleef gehandhaafd. De commissie 

had aanvankelijk grote moeite met het 

voorstel, omdat duidelijk was dat er 

veel historisch materiaal verloren zal 

gaan. Zij gaf aan dat ze met het voor-

stel akkoord zou kunnen gaan wan-

neer duidelijk zou zijn dat de bestaan-

de constructie niet te stabiliseren was. 

De voorwaarde daarbij was dat er zo 

weinig mogelijk historisch materiaal 

zou worden opgeofferd.  

IN CIJFERS

Archeologische adviezen: 7

Cultureel erfgoed/monumenten- 

adviezen: 9

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC) 

De grote commissie bestaat uit 

externe deskundigen en behandelt 

monumentenplannen. Deze 

vergaderingen vinden afwisselend 

plaats in de gemeentehuizen van 

Midden-Drenthe en Emmen en was in 

2014 als volgt samengesteld:

• J.H. van der Laan, voorzitter

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistorie

• A.R. Garrelts, stedenbouw- 

en landschap

• H. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, 

cultuur- en architectuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos, architect AvB

• ir. P. Goudswaard, rayonarchitect

• ir. B.J.Smit, secretaris

Noordenveld: cijfers & resultaten

GRAANDROGERIJ  VEENHUIZENBRINKSTRAAT 1 NORG


