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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van monumenten, archeologie en cultureel erfgoed voor de gemeente Borger-Odoorn. Een architect van Libau draait mee in de gemeentelijke 
welstandscommissie. Wij leveren daarnaast een adviseur erfgoed & ruimte die de gemeente ondersteunt bij de uitvoering van taken op het gebied van archeologie en cultuurhistorie en betrokken 
is bij lokale erfgoedprojecten waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. In 2019 adviseerden wij over 90 bouwplannen en gaven wij 50 adviezen op archeologisch gebied. 



2

GEMEENTE BORGER-ODOORN | JAARVERSLAG 2019

•  Eenheid in ruimtelijk beeld rond rotonde Borger

•  Archeologisch beleefpunt Mandelanden

•  Sturen op rustig beeld windmolens

•  Uitgelichte bouwplannen

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Eenheid in ruimtelijk beeld rond rotonde Borger
Het eerste beeld dat automobilisten die vanaf de N34 Borger binnenkomen 
van Borger krijgen, wordt bepaald door de bebouwing en de inrichting van de 
ruimte rond de rotonde in de Hoofdstraat. Dit vergt bij uitstek inzetten op 
ruimtelijke kwaliteit en dus ook sturen op materiaalkeuze en bijvoorbeeld 
kleurgebruik. Het gevolg van deze sturing is dat er eenheid begint te ontstaan 
en dat de beide delen van de Hoofdstraat visueel met elkaar verbonden raken. 
Ook de transformatie van het pand van de vishandel aan de Grote Brink 
draagt bij aan de beeldkwaliteit van de hoofdentree van Borger. 
Welstandsadvisering leidde hier tot meer rust en eenheid in de gevelvlakken. 
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Archeologisch beleefpunt Mandelanden 
Op 5 september 2019 werd in natuurgebied Mandelanden het eerste 
archeologische beleefpunt in Borger-Odoorn geopend. Het bestaat uit een 
beeld van cortenstaal en een informatiepaneel die samen het verhaal 
vertellen van de jagers-vissers-verzamelaars die 10.000 jaar geleden in dit 
gebied verbleven. De archeologische resten van hun kampementen werden in 
2012 ontdekt en liggen nu goed beschermd in de ondergrond. 
Het beleefpunt is in samenwerking tussen gemeente, provincie en Het 
Drentse Landschap tot stand gekomen. Onze deskundige adviseerde over de 
locatiekeuze en de vormgeving van het beleefpunt. 

Sturen op rustig beeld windmolens
De grootschalige windmolens die in opdracht van het Rijk in windpark De 
Drentse Monden worden geplaatst, hebben impact op het landschap. Libau 
adviseerde over de inpassing van de windmolens en zette daarbij stevig in op 
een rustig beeld. Dit kan worden bereikt door ze zoveel mogelijk op parallelle 
lijnen te plaatsen. Wij adviseerden bovendien om voor alle windmolens 
dezelfde vormgeving, materialen en kleuren te kiezen. 



4

GEMEENTE BORGER-ODOORN | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

Uitgelicht
Zuiderhoofdstraat, Exloo. Uitbreiding bij rijksmonument ten behoeve van 
zorgboerderij. Welstandsadvisering was erop gericht het beeld vanuit de 
openbare ruimte zo rustig mogelijk te houden. 

Uitgelicht
Industrieweg, Nieuw Buinen. Transformatie bedrijfsgebouw. 
Welstandsadvisering richtte zich op aansluiting directe omgeving en keek met 
name naar kleurgebruik. 

Uitgelicht
Industrieterrein Turfmaatsweg, Borger. Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw. 
Welstand stuurde op openheid van de voorgevel en samenhang met de 
omringende bebouwing.
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In cijfers
• CRKC: 90 bouwplannen
• Archeologische adviezen: 50

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRCK)
De rayonarchitect van Libau bezoekt uw gemeente in principe één keer per 14 
dagen. De kleine commissie vergadert over het algemeen eens per 2 weken. 
Deze commissie bestaat uit ten minste twee rayonarchitecten van Libau die 
gemandateerd zijn door de CRKC.
De grote commissie (CRKC) behandelt naast welstandsplannen ook 
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 Borger-Odoorn in 2019 als volgt samengesteld:
• H.H. Assies voorzitter
• T.M. Tel bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra landschapsarchitect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer restauratiedeskundige
• ing. A.T. Zondag architect 
• drs. W.M.M. van Bers  adviseur architectuurhistorie, toehoorder RCE 
• ir. A. de Groot          rayonarchitect / secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema cultuurhistorie / secretaris monumenten

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

