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HOOFDWEG FREDERIKSOORD

GERESTAUREERDE RADIOTELESCOOP DWINGELOO 
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BOERDERIJ  WAPSERVEEN BRINK 4 VLEDDER
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VAN HALOMAWEG 23 HAVELTE

VAN HALOMAWEG 3 HAVELTE



Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, archeologie, 
monumenten en cultureel erfgoed 
voor de gemeente Westerveld. Deze 
kaart geeft een beeld van onze inzet 
in 2013. 

STUDIE FREDERIKSOORD

Wat: cultuurhistorische en 
stedenbouwkundige studie over de 
Burgemeester Wijnoldyweg en de 
Hoofdweg in Frederiksoord. De 
uitkomsten van deze studie zijn tijdens 
een ‘ateliersessie’ en op creatieve 
wijze geconfronteerd met de geplande 
verkeerskundige plannen. 
Doel: de provincie Drenthe 
handvatten geven om de beoogde 
verkeerskundige ingrepen aan de 
provinciale wegen in de voormalige 
kolonie van de Maatschappij van 
Weldadigheid in Frederiksoord te 
herijken. 
Resultaat: een set regieaanwijzingen, 
in woord en beeld, op basis waarvan 
het verkeerskundig ontwerp kan 
worden uitgewerkt met respect 
voor de unieke cultuurhistorische en 
stedenbouwkundige waarden. 

HERBESTEMMING RADIO-

TELESCOOP DWINGELOO  

Libau adviseerde in 2013 over de 
herbestemming van de radiotelescoop 
en het bijbehorende bedieningshuis 
aan de rand van het Dwingelderveld. 
Deze radiotelescoop werd in 1956 in 
werking gesteld en verloor in 1988 
zijn oorspronkelijke wetenschappelijke 
functie. Het rijk wees de telescoop 
en het bijbehorende bedieningshuis 
in 2009 aan als één van de 100 
‘wederopbouwmonumenten’. 

Eigenaar ASTRON slaagde er 
daarna in om beide te restaureren 
en te herbestemmen. Het gevolg 
is dat scholen, radioamateurs en 
amateurastronomen nu gebruik 
kunnen maken van de telescoop en dat 
de dienstwoning wordt ingericht als 
educatief/toeristisch centrum.

MIDDEN 78 WAPSERVEEN

De boerderij in Wapserveen is een 
beschermd rijksmonument, gelegen 
ten zuiden van de weg. De eigenaar 
wilde op het erf, aan de westzijde 
van de boerderij, een nieuwe 
werktuigenberging bouwen. Het 
monument is met de voorzijde naar de 
weg gericht en de nieuwe berging zou 
dan ook volledig in het zicht komen. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie was van mening 
dat de nieuwe werktuigenberging 
door vormgeving en plaatsing sterk 
afbreuk zou doen aan het ensemble 
van monument en erf. De commissie 
adviseerde de werktuigenberging meer 
traditioneel uit te voeren met een 
asymmetrisch profiel, de verhoudingen 
van de plattegrond te wijzigen, de 
dakhelling te vergroten en de wanden 
in zwart potdekselwerk uit te voeren. 
Na aanpassing van het plan gaf de 
commissie een positief advies.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 120 behandeld, waarvan 
106 niet strijdig en 14 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: geen contract.   
Archeologische adviezen: 30
Keukentafelgesprekken: geen 

Cultureel erfgoed/monumenten- 
adviezen: 6

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens per 
twee weken. Deze commissie bestaat 
uit ten minste twee personen. Dit 
zijn rayonarchitecten van Libau, die 
gemandateerd zijn door de CRKC.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie, bestaande uit 
externe deskundigen, vergadert eens 
per veertien dagen in Beilen. 

De CRKC behandelt welstands- en 
monumentenplannen en was in 2013 
als volgt samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• A. Vos Arch AvB, architect
• ir. A. Ritsema, architect 
• ir. B. Boumans, stedenbouwkundige/

landschapsarchitect
• A.R. Garrelts, stedenbouwkundige/

landschapsarchitect
• J. Battjes, bouwhistoricus
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide, cultuur-

historicus
• drs. M. Verweij, consulent RCE

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 

Westerveld: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Een aantal particuliere bouwers
startte in Dwingeloo, samen met een 
architect, met de planontwikkeling 
voor een aantal vrijstaande en 
twee-onder-een-kap woningen. De 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie adviseerde 
hierbij voor wat betreft de keuze 
van de gevelstenen, detaillering en 
kopwoningen.  Het project als geheel 
kenmerkt zich door de samenhang.

• De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie was positief over 
het verbouwplan voor Hoeve Prinses 
Marianne te Wilhelminaoord. Dit 
plan betrof een interne wijziging, 
waarbij in het voorhuis openingen 
werden aangebracht tussen de 
middengang en de kamers die aan 
weerszijden van die gang liggen. Deze 

openingen dienen ter vervanging van 
de bestaande deuren en moeten het 
wooncomfort verhogen. De deuren 
worden bewaard en zijn in dat kader 
opgeslagen. 
De commissie oordeelde dat het 
plan zorgvuldig was opgezet, dat 
de detaillering goed verzorgd was 
en dat er bij de verbouwing weinig 
historisch materiaal verloren zou 
gaan. De commissie adviseerde 
daarom positief.

• Een plan voor de boerderij aan het
Westeinde 20 te Dwingeloo moet 
ertoe leiden dat deze boerderij 
wordt opgedeeld in twee woningen. 
De boerderij gaat hierdoor 
zowel van binnen als van buiten 
veranderen, ondanks het feit dat 
zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van bestaande elementen 

en gevelopeningen. Het erf wordt 
na de opdeling van de boerderij als 
één geheel behandeld. De scheiding 
tussen beide percelen in de vorm 
van beukenhagen vindt plaats op 
grotere afstand van de weg en achter 
een bestaande beukenhaag. De 
bestaande inrit blijft gehandhaafd, de 
tweede ontsluiting wordt informeel 
vormgegeven. 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie heeft met 
waardering kennisgenomen van het 
plan. Het plan laat een zorgvuldige 
aanpak zien en met de voorgestelde 
wijzigingen wordt voldoende respect 
opgebracht voor de bouwhistorische- 
en cultuurhistorische kwaliteiten van 
het monument.  


