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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van archeologie, monumenten en cultureel erfgoed voor de gemeente Midden-Drenthe. 
De afgelopen twee jaar ondersteunden wij bovendien de bewoners van de Beilervaart bij de ontwikkeling van het project ‘Kiek oeze Streek’ dat in 2019 
feestelijk werd afgesloten.  
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•  Verhalen geven Beilervaart betekenis
•  Wijziging interieur Stefanuskerk Beilen
•  Advies herbestemming dienstwoning kalkzandsteenfabriek
•  In cijfers
• Gluren bij de buren

Verhalen geven Beilervaart betekenis 
Verhalen van bewoners die plekken in hun omgeving betekenis geven: daar 
draait het om in Kiek Oeze Streek. Een project dat het Dorpenoverleg Midden-
Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe met ondersteuning van Libau en 
dorpsbewoners ontwikkelden. De laatsten vertelden verhalen die zich in hun 
woonomgeving afspelen en de daarin aanwezige waarden blootleggen. De 
verhalen zijn van betekenis voor bewoners, toeristen en recreanten. Ze zijn 
bovendien, vanwege de waarden die erin besloten liggen, een belangrijk 
vertrekpunt bij afwegingen en ontwerpkeuzes bij ruimtelijke initiatieven. 
Langs de plekken die nu verbonden zijn met verhalen, werd een wandelroute 
ontwikkeld. De verhalen kunnen worden gelezen via QR-codes die op 
schildjes langs de route staan. De lancering van de bijbehorende website 
vormde de afsluiting van het project. 

Kennismaken, tekenen dorpsgebied, inventariseren 
verhalen over panden en plekken en brainstormen 
over de hoofdboodschap.

Verhalencafe (2x) met korte verhalen in woord en 
beeld over een bijzonder pand, bijzondere plek, 
gebeurtenenis, persoon, enzovoorts.

Maken van een schetsbelevingskaart op basis van 
de verhalen. De schets wordt vervolgens uitgewerkt 
voor de website.

Cursus voor het gebruik van de website. 
Ook worden de eerste verhalen online gezet.  
Beheerders van de site kunnen zich aanmelden.

Presentatie van de mobiele website aan het dorp met 
een excursie langs panden en plekken met verhalen. 
De verhalen zijn te lezen via QR-code op schildjes.
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KIEK OEZE STREEK
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Wijziging interieur Stefanuskerk Beilen
Het bestuur van de Stefanuskerk wil de kerk geschikt maken voor 
multifunctioneel gebruik. Zij wil het interieur van de kerkzaal daartoe wijzigen 
en naast de kerk een nieuwe ruimte bouwen. De Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Cultuurhistorie adviseerde om hiervoor een integrale visie te 
ontwikkelen en daarin ook de inrichting van de buitenruimte mee te nemen. 
Dit leidde tot een langdurig traject waarbij ook de commissie intensief 
betrokken is. De kern van het ontwikkelde interieurplan is de plaatsing van 
een verplaatsbare poort in de kerkzaal, waarin ook de techniek wordt 
ondergebracht. Deze poort maakt het mogelijk de kerkzaal flexibel in te delen. 
De preekstoel en enkele waardevolle interieurelementen uit de jaren dertig 
houden, op advies van de commissie, hun oorspronkelijke plek. Het 
oorspronkelijke bankenplan wordt in de vloerafwerking afleesbaar gemaakt. 
De commissie gaat ervan uit dat een deel van het waardevolle jaren ’30 
interieur hiermee herkenbaar blijft. Het plan voor de nieuwbouw naast de kerk 
wordt in een volgende fase ontwikkeld.   

Advies herbestemming dienstwoning kalkzandsteenfabriek
De eigenaar van een dienstwoning bij de kalkzandsteenfabriek in 
Hoogersmilde wilde deze woning slopen. Het pand werd in 1920, samen met 
meerdere andere dienstwoningen, gebouwd en is de enige hiervan die in rode 
kalkzandsteen werd opgetrokken. De andere woningen werden gebouwd in 
wit kalkzandsteen. De stenen van de woningen werden gebakken in de 
bijbehorende fabriek. De commissie adviseerde te zoeken naar een nieuwe 
bestemming en een oplossing te vinden die ervoor zorgt dat de woning niet 
gesloopt hoeft te worden. 

DAAD ARCHITECTEN
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In cijfers
• CRKC: 4 monumentenplannen
• Archeologische adviezen: 21

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRCK)
De CRKC behandelt voor de gemeente Midden-Drenthe 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 Midden-Drenthe 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. V.H. Ackerman rayonarchitect 
• M. Hendriks MArch rayonarchitect         
• 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

