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BRANDWEERKAZERNE VEENHUIZEN

DOORSNEDE NIEUW EERSTE LAAN

DETAIL SCHOOLSTRAAT RODEN

WOONHUIS LIEVEREN

EERSTE LAAN NORG

UITBREIDING BRANDWEERKAZERNE VEENHUIZEN

NH KERK BRINK RODEN HUIS TER HANSOUWE DE HORST PEIZE



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van archeologie, monumenten 

en cultureel erfgoed van de 

gemeente Noordenveld. Daarnaast 

is een architect van Libau lid van de 

gemeentelijke welstandscommissie. 

Deze kaart geeft een beeld van onze 

inzet in 2015.

RIJKSMONUMENT NORG

De eigenaar van een rijksmonument 

aan de Eerste Laan in Norg wilde 

zijn boerderij verbouwen tot 

groepsaccommodatie. Deze 19de 

eeuwse boerderij ligt tegenover 

de brink, heeft een rieten kap en 

baanderdeuren aan de straatzijde. 

De commissie uitte haar waardering 

voor de terughoudende insteek 

van de verbouwing, waarbij het 

historische onderscheid tussen 

woon- en bedrijfsgedeelte zichtbaar 

blijft. Op advies van de commissie 

is bouwhistorisch onderzoek 

uitgevoerd, en worden de waardevolle 

onderdelen, zoals de oude grup 

in de stal behouden. De beoogde 

nieuwe functie zal naar verwachting 

bijdragen aan de zichtbaarheid en 

toegankelijkheid van de boerderij. De 

nieuwe functie biedt de kans om het 

erf rond de boerderij zodanig opnieuw 

in te richten dat het zijn Drentse 

karakter terugkrijgt. Hierdoor ontstaat 

ook samenhang met het naastgelegen 

erf.  

NIEUWBOUW BRANDWEER 

VEENHUIZEN

In de historische context van het 

monumentale Veenhuizen is ook 

de wens om de brandweerkazerne 

beperkt uit te breiden al een complexe 

opgave. De brandweerkazerne staat 

naast het Gevangenismuseum en 

rondom de kazerne zelf is weinig 

uitbreidingsruimte. De betrokkenen 

hebben er daarom voor gekozen om 

de nieuwbouw op het naastgelegen 

parkeerterrein te plaatsen. Het 

vrijstaande gebouw wordt voorzien 

van een zadeldak en eenvoudig en 

terughoudend vormgegeven.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 135 behandelingen

Archeologische adviezen: 16

Cultureel erfgoed adviezen/ 

monumentenadviezen: 7

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe eens per 

twee weken. 

De grote commissie behandelt voor 

uw gemeente de monumentenplannen. 

Deze vergaderingen vinden afwisselend 

plaats in de gemeentehuizen van 

Midden-Drenthe en Emmen. De 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie was in de gemeente 

Noordenveld in 2015 als volgt 

samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistoricus

• ir. A.R. Garrelts, landschapsarchitect/

stedenbouwkundige

• H.G. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, architectuur- 

en cultuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos, arch AvB, architect

• drs. M.S. Verweij, toehoorder RCE

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

monumenten

 

 

U I T G E L I C H T 

Noordenveld: cijfers & resultaten

WONING  KAATSWEG RODERESCHWONING LAGEWEG PEIZE

WELSTANDSADVIEZEN  

• Aan de Lageweg in Peize wordt 

een nieuwe woning gebouwd. 

De woning krijgt een eenvoudige 

hoofdvorm met een zadeldak en 

wordt iets terug liggend van de weg 

geplaatst. Deze ontspannen ligging 

maakt een eigentijdse architectuur 

vanzelfsprekend. De gevel van de 

begane grond bestaat uit glas en 

verticale planken, de verdieping 

daarboven krijgt een donkere 

gevelbekleding in de kopgevel. Het 

dak wordt bekleed met metalen 

platen met roefverbindingen. 

De ontwerpers streven ernaar 

om het idee van twee simpele 

vormen zichtbaar te houden en alle 

onderdelen, zoals goten, zorgvuldig 

in het dak- en gevelvlak weg te 

werken.    

• Voor de nieuwbouw van vrijstaande

woningen in het buitengebied geldt 

een bijzonder welstandsregime. De 

klemtoon van het gemeentelijk beleid 

ligt daarbij op een hedendaagse 

architectuur met een duidelijke 

referentie naar de oorspronkelijke 

bebouwing en een sterke relatie met 

de omgeving. De nieuwe woning 

aan de Kaatsweg in Roderesch 

voldoet aan dit beleid. Hergebruik 

van bestaande bouwmaterialen, zoals 

dakpannen, geeft de woning ondanks 

het moderne uiterlijk een oudere 

tijdslaag. Het pand sluit hierdoor 

beter aan op zijn omgeving. 


