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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, archeologie, monumenten en cultuurhistorie voor de gemeente De Wolden. De gemeente doet 
bovendien regelmatig een beroep op onze ‘vliegende keep’, die onder andere adviseert over verbouwingsplannen voor rijksmonumenten.  
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•  Verbouwing rijksmonumentaal boerderijcomplex Ten Arlo

•  Selectie karakteristieke objecten welstandsvrij gebied

•  Bouwkundige advisering rijksmonumenten en karakteristieke panden

•  Welstandsadvisering

•  Uitgelichte bouwplannen

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Verbouwing rijksmonumentale boerderij Ten Arlo 
Eén van de boerderijen in het beschermde dorpsgezicht van Ten Arlo herbergt 
een restaurant dat in 2019 nieuwe eigenaren kreeg. Zij wilden het 
rijksmonumentale boerderijcomplex verbouwen en in dat kader de 
hoofdentree van het restaurant verplaatsen naar de gekoppelde bijschuur. 
Een bouwhistorische verkenning bracht de monumentale waarden van de 
boerderij in beeld. De monumentencommissie adviseerde om de 
kenmerkende aansluiting tussen de boerderijschuur en de bijschuur 
ongewijzigd te laten en de nieuwe entree op zorgvuldige en reversibele wijze 
met de bijschuur te verbinden. Niet alleen dit advies, ook het advies om het 
aantal openingen voor deuren en ramen in de kap en de gevels beperkt te 
houden, is overgenomen. Dit voorkomt dat historisch materiaal verloren gaat 
en zorgt ervoor dat het gesloten karakter van de boerderij beter bewaard 
blijft.   

B + O ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW
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Selectie karakteristieke objecten welstandsvrij gebied
De gemeenteraad besloot in 2018 het aantal karakteristieke objecten in 
welstandsvrij gebied terug te brengen en daarbij met name in te zetten op 
waardevolle objecten op prominente plekken. Wij ontwikkelden hiervoor een 
plan van aanpak en selectiecriteria en bespraken deze met een werkgroep, 
bestaande uit leden van historische verenigingen. Aansluitend selecteerden 
wij de meest waardevolle karakteristieke panden en objecten en kozen 
hieruit, samen met de werkgroep, in totaal 139. Deze vertellen het verhaal 
van de omgeving waarin ze staan en dragen bij aan de identiteit van het 
gebied. 

Bouwkundige advisering rijksmonumenten en karakteristieke panden 
Onze vliegende keep’ adviseerde in 2019 over verbouwingsplannen voor 
rijksmonumenten, over de mogelijke noodzaak tot sloop van (onderdelen van) 
karakteristieke panden en herstel of nieuwbouw na sloop. 
Eén van de plannen waarover de vliegende keep adviseerde, was de 
uitbreiding van museum De Wemme in Zuidwolde. Het gevolg van deze 
advisering was dat de uitbreiding een ondergeschikte positie kreeg ten 
opzichte van het hoofdgebouw en de aangebouwde schuur. De bestaande, 
monumentale, gebouwen worden gerespecteerd en in hun waarde gelaten. 
De vliegende keep adviseerde ook over de mogelijkheden voor de bouw van 
een tweede woning op een boerenerf in het lint van Koekange. Deze nieuwe 
woning zou gebouwd moeten worden op de plek waar oorspronkelijk ook een 
boerderij stond. De huidige boerderij ligt, vanaf de weg gezien, ver naar 
achteren en is daardoor geen onderdeel van het lint. De vliegende keep 
adviseerde om de locatie en het volume van eventuele nieuwbouw af te 
stemmen op die van de boerderij die hier oorspronkelijk stond. 
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Welstandsadvisering
De gemeente De Wolden is grotendeels welstandsvrij en werkt op 
welstandsgebied nauw samen met de gemeente Hoogeveen. Onze 
rayonarchitect bezoekt deze gemeente eens in de twee weken en behandelt 
dan ook plannen uit De Wolden. Een groot deel hiervan wordt digitaal 
afgehandeld of informeel besproken. Plannen die in 2019 wel in de CRKC 
besproken werden, hadden betrekking op monumenten in Ruinerwold of 
speelden zich af in de niet-welstandsvrije strook van uitbreidingsplan 
Ekelenberg. Deze strook is bestemd voor bedrijven met een woning. Het 
Beeldkwaliteitsplan schrijft voor dat hiervoor een geïntegreerd ontwerp wordt 
gemaakt en dat beide met een plat dak worden uitgevoerd. 

Uitgelicht
Haakswold, Ruinerwold. Advisering leidde tot een betere aansluiting van de 
nieuwe dakkapellen op de bestaande dakkapellen op het dak van het 
voorhuis. Op het dak van de voormalige schuur zijn ze meer in verhouding 
gebracht met de onderliggende gevelindeling. De advisering leidde hier 

bovendien tot een betere verhouding van de dakvlakken. Resultaat: een veel 
ingetogener en meer ondergeschikt beeld.

Uitgelicht 
Woning met bedrijf Ekelenkamp. Welstand adviseerde over materiaalkeuze en 
vlakverhoudingen gevels. 
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Uitgelicht
Woning met bedrijf Ekelenkamp. Welstand adviseerde over aansluiting 
bedrijfsgedeelte op woonhuis en de gevelopeningen. Dit laatste leidde tot een 
rustiger beeld. 

In cijfers
• CRKC: 13 welstandsplannen en 2 monumentenplannen
• Archeologische adviezen: 6

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 De Wolden 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

Het door de gemeente benoemde burgerlid de heer K. de Groot is met enige 
regelmaat aangeschoven bij de vergadering voor de behandeling van plannen 
uit uw gemeente.

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

