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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van archeologie, monumenten en cultureel erfgoed voor de gemeente Noordenveld en adviseert op projectbasis over 
ruimtelijke vraagstukken. Een rayonarchitect van Libau is lid van de gemeentelijke welstandscommissie. Deze adviseerde in 2019 over 147 plannen. Wij ontwikkelden 
bovendien scenario’s voor een eigentijdse, Noordenveldse welstandsnota en benoemden speerpunten voor de duurzame ontwikkeling van het centrum van Roden. 
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In dialoog voor een eigentijdse, Noordenveldse welstandsnota
De gemeente Noordenveld wil een nieuw welstandsbeleid ontwikkelen en er 
daarbij vooral voor zorgen dat dit ‘eigentijds’ en ‘Noordenvelds’ is. Libau 
onderzocht wat dit betekent en voerde in dat kader een brede dialoog met de 
gemeenteraad, dorpsbewoners en de lokale bouwwereld. Daarbij ontstond 
ook inzicht in de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de 
verschillende dorpen en in de bouwinitiatieven waarvoor het nieuwe beleid 
spelregels zou moeten bieden. Op basis van de uitkomsten van de brede 
dialoog ontwikkelden wij voor de gemeenteraad een aantal scenario’s voor de 
nieuwe nota omgevingskwaliteit. Het door de raad gekozen scenario wordt in 
2020, onder begeleiding van Libau, door de gemeente en een adviesbureau 
uitgewerkt in een nieuwe nota omgevingskwaliteit.
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Zo brinkelt Roden: levendig, duurzaam en aantrekkelijk
De gemeente wil ervoor zorgen dat het centrum van Roden ook in de 
toekomst haar sterke positie behoudt. Zij zet daarbij in op een compact, 
levendig en aantrekkelijk centrum dat bestaat uit een samenhangend winkel- 
en brinkgebied en met groen is verbonden met het omliggende 
esdorpenlandschap. Om dit te bereiken, ontwikkelden wij een ruimtelijk kader. 
Onderlegger hiervoor vormden de eerder door ons ontwikkelde 
Noordenveldse Kwaliteitsgids en voor het centrum benoemde kwaliteiten, 
verbeterpunten, kansen en bedreigingen. De belangrijkste kwaliteit van het 
centrum wordt gevormd door het gebied rondom de brink en de Havenzate 
Mensinge. Verbeterpunten betreffen het stenige karakter en het 
onsamenhangende bebouwingsbeeld in de rest van het centrum. De grootste 
kans ligt in het vergroenen van het centrum, de grootste bedreiging is het 
toevoegen van bebouwing met een ondorpse, stedelijke uitstraling. 

Wij formuleerden vervolgens vijf speerpunten voor het centrum, te weten: 1.) 
groen centrum verbonden met het landschap 2.) samenhangende inrichting 
met verblijfskwaliteit 3.) duurzame mobiliteit en ruimte voor parkeren 4.) 
energiek, dorps bebouwingsbeeld en 5.) levendig centrum met winkels, 
horeca en cultuurtoerisme. Deze speerpunten zijn voor het centrum concreet 
gemaakt op een overzichtskaart. Naast de overzichtskaart bevat het ruimtelijk 
kader een ‘gereedschapskist’ voor de inrichting van de openbare ruimte en 
‘spelregels beeldkwaliteit’ voor bebouwing. Door hier de komende jaren 
consequent mee te werken, zal het centrum levendiger, duurzamer en 
aantrekkelijker worden. 
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Zie achterin in het document voor overzichtskaart op A3-formaat.
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Begeleiding planontwikkeling zorgcentrum Peize
De plannen voor het zorgcentrum in Peize zijn zowel door onze 
welstandsarchitect als door de gemeentelijke welstandscommissie intensief 
begeleid. Het programma vraagt om een groot aantal wooneenheden met 
gemeenschappelijke voorzieningen en de aansluiting hiervan op de dorpse 
schaal in het centrum van Peize is een complexe opgave. In de 
stedenbouwkundige opzet stuurde de commissie op een stervormig gebouw 
waarvan de ‘punten’ verschillende vormen kunnen aannemen. Door rond het 
gebouw open ruimtes te creëren, met voldoende omvang voor een groene 
invulling, wordt het beeld van een groot gebouw in een dorpse omgeving 
voorkomen.

Van schuur naar woning in Foxwolde 
Een schuur achter een voorhuis aan de Roderwolderweg wordt verbouwd tot 
woonruimte. Het eerste ontwerp hiervoor werd afgekeurd omdat het te veel 
afbreuk deed aan het kenmerkende schilddak met rode dakpannen. Het 
volgende ontwerp toonde een aantal grote ingrepen, die zich duidelijk 
onderscheidden van de schuur. De voorgestelde diepe insnijding in de schuur  
zorgt voor een prettige overgang tussen de woning en de tuin. Dit ontwerp 
werd goedgekeurd. 

ROOSDOM TIJHUIS

VECTOR-I
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Herbouw afgebrande boerderij Westervelde
Nadat in Westervelde een karakteristieke boerderij in vlammen opging, werd 
nu een plan gemaakt voor het herbouwen hiervan. De karakteristieke status 
betekent dat terugbouwen van de oorspronkelijke hoofdvorm het 
uitgangspunt is. De opties die binnen deze hoofdvorm mogelijk zijn, zijn in een 
aantal ontwerpstappen onderzocht. De welstandscommissie adviseerde met 
name om de variatie in materialen te beperken en er zo voor te zorgen dat 
voorhuis en schuur als één geheel blijven ogen. 

Wonen in boerderijschuren
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie adviseerde in 2019 met 
enige regelmaat over plannen om in schuren van rijksmonumentale 
boerderijen woonruimte te realiseren. De aandacht gaat daarbij met name uit 
naar een zodanige plaatsing van vensters, puien en deuren dat het gesloten 
karakter van de schuur en de lage gootlijn worden gerespecteerd. 
Monumentale waarden moeten bovendien zo min mogelijk worden aangetast. 
Voor een boerderij in Norg adviseerde de commissie eerst een 
bouwhistorische verkenning uit te laten voeren om de ouderdom van delen 
van de gevel vast te stellen. Op basis hiervan werd vervolgens de beste plek 
voor ramen en deuren bepaald. De eigenaar van een rijksmonument in Peize 
kreeg het verzoek van de commissie om bestaande deuren te gebruiken als 
vensters en te zoeken naar een optimale nieuwe indeling van de zijgevel. 

BBAW

ALEX KRAUTS
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In cijfers
• Welstand: 147 bouwplannen
• CRKC: 8 monumentenplannen
• Archeologische adviezen: 10
• Adviezen huisadviseurschap: 5

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRCK)
De rayonarchitect van Libau bezoekt uw gemeente in principe één keer per 14 
dagen. De CRKC behandelt voor de gemeente Noordenveld de monumenten-
plannen 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 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 
• 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.

https://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

