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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van archeologie, monumenten 
en cultureel erfgoed voor de 
gemeente Noordenveld en adviseert 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Daarnaast is een 
rayonarchitect van Libau lid van de 
gemeentelijke welstandscommissie. 
Deze kaart geeft een beeld van onze 
inzet in 2018.

RUIMTELIJK KADER CENTRUM 

ONTWIKKELING RODEN

Het centrum van Roden is, ondanks 
de crisis en de landelijke trend van 
het teruglopen van het aantal winkels, 
nog behoorlijk vitaal. De gemeente 
wil dit centrum toekomstbestendig 
maken en met het oog daarop een 
ruimtelijk kader ontwikkelen waarin 
zij, samen met stakeholders, de 
toekomstige koers voor het centrum 
uitstippelt. Belangrijke doelen zijn 
het behouden van een aantrekkelijk 
winkelrondje met voldoende parkeren, 
het versterken van de woonfunctie 
in het centrum met overwegend 
grondgebonden woningen en het 
verbeteren van het verblijfsklimaat 
van de inrichting van het centrum. 
De gemeente vroeg Libau om haar 
stedenbouwkundig en procesmatig te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van 
dit kader. 
Het kader heeft een beeldend 
karakter en bevat principes en een 
gereedschapskist met spelregels 
om ervoor te zorgen dat de 
bovengenoemde doelen ook het 
karakter van Roden als esdorp 

versterken, aansluiten bij de dorpse 
maat en schaal en bijdragen aan 
het klimaatbestendig maken en het 
vergroten van de biodiversiteit van 
het centrum. Het ruimtelijk kader is 
in de zomer van 2019 klaar. Omdat 
initiatieven in het centrum van 
Roden hier niet op kunnen wachten, 
ondersteunt Libau de gemeente in de 
tussentijd bij de stedenbouwkundige 
beoordeling en begeleiding hiervan. 

PEIZER HOPBEL 

De monumentale boerderij in de 
kern van Peize is tegenwoordig in 
gebruik als horecavoorziening. De 
eigenaar wilde een betere verbinding 
met het terras realiseren door in de 
zijgevel van de voormalige schuur 
een nieuwe entree te maken. De 
monumentencommissie adviseerde om 
slechts één opening te maken, deze 
zo beperkt mogelijk te houden en 
het kozijn terug te leggen in de gevel. 
Gebruik van staal voor het kozijn 
maakt afleesbaar dat het om een 
recente ingreep gaat. 

HERBESTEMMING SCHOOL EEN

De openbare lagere school in Een 
werd gebouwd als tweeklassige 
school en in latere fases uitgebreid 
met nieuwe ruimten. De huidige 
eigenaar diende een plan in voor 
de restauratie en herbestemming 
van dit provinciale monument tot 
een woonhuis met atelier. Een 
bouwhistorische verkenning leidde 
tot een ontwerp dat gebaseerd is op 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de 

school. De monumentencommissie 
had hier grote waardering voor.   

IN CIJFERS

Bouwplannen: 154 adviezen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 4

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN  

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer per 
14 dagen. 
De CRKC behandelt voor de 
gemeente Noordenveld de 
monumentenplannen en vergadert 
eens per 4 weken. Deze vergaderingen 
vinden afwisselend plaats in de 
gemeentehuizen van Emmen en 
Tynaarlo.

De CRKC was in de gemeente 
Noordenveld in 2018 als volgt 
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• T.M. Tel, bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschaps-

architect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer, restauratiedeskundige
• ing. A.T. Zondag, architect
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect 

/ secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie / 

secretaris monumenten

U I T G E L I C H T 

Noordenveld: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandscommissie waardeerde 
het uitgangspunt van de architect 
van het nieuwe kindcentrum in 
Veenhuizen om de voor dit dorp 
kenmerkende materialen, verbanden 
in het metselwerk, kleuren en de 
benaming van gebouwen als 
referentie te gebruiken. De vertaling 
hiervan naar de gepresenteerde 
gevelcompositie lag daar in eerste 
instantie nog te ver vanaf. De com-

missie adviseerde daarom onder 
andere om de karakteristiek van 
schilder-/stucwerkvlakken tussen 
het metselwerk te versterken. De 
architect gaf hier een eigen vertaling 
aan door de soms strenge architec-
tuur van Veenhuizen van speelse 
elementen te voorzien die aansluiten 
bij de kinderen. Het ontwerp van de 
school is daardoor eigentijds èn pas-
send afgestemd op de kenmerkende 
architectuur van Veenhuizen. 

• De eigenaar van een nieuw 
landgoed bij Steenbergen diende 
een plan in voor de bouw van een 
woonhuis en een bijgebouw in een 
eenvoudige hoofdvorm en een 
eigentijds architectuurbeeld. De 
welstandscommissie adviseerde 
om de monumentaliteit van het 
ensemble te vergroten en de gevels 
optisch met elkaar te verbinden. Het 
geheel lijkt daardoor van een afstand 
één groter gebouw.   

LANDGOED BI J  STEENBERGENKINDCENTRUM SPEEL EN LEER VEENHUIZEN
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