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A   cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het

één van de kerkramen te plaatsen en

Technische uitwerking voor de

gebied van monumenten, archeologie
en cultureel erfgoed van de gemeente

ervoor te zorgen dat de aansluiting op
de onderzijde van dit raam zorgvuldig

landschappelijke inpassing van de
zonnepanelen op het erf.

Aa en Hunze. Een architect van

vormgegeven zou worden.

Libau neemt deel in de gemeentelijke

IN CIJ F ER S

welstandscommissie. Wij leveren

KERK GIETEN

daarnaast een restauratiedeskundige

De eigenaar van de kerk aan de Brink

voor het gebouwde erfgoed, die
wekelijks een dagdeel binnen de
gemeente werkzaam is. Deze kaart

in Gieten diende een schetsplan in
voor een uitbreiding aan de achterzijde
van de consistorie. Het ging hierbij

Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 1

geeft een beeld van onze inzet in 2014.

om een eigentijds ontwerp, zowel
wat vorm als wat materiaalkeuze

COMMIS S IE R UIMTEL IJ KE

KER K EN P A S TOR IE

CUL TUUR HIS TORIE (CRKC)

A NNER VEENS CHEKA NA A L

betreft. De nieuwbouw hield afstand
tot en rekening met de monumentale

De kerk, bijbehorende pastorie en
toren vormen een beeldbepalend

waarden van het kerkgebouw, het
zicht vanuit de openbare ruimte op

een eigen welstandscommissie en
kan daarnaast een beroep doen op

geheel in het beschermde dorpsgezicht
van Annerveenschekanaal. Zij dateren
uit 1835 en bevinden zich onder één

de kerk en met de directe omgeving
er van. Tijdens vooroverleg met
opdrachtgever en architect werd nog

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie. Deze vergadert
beurtelings in de gemeentehuizen van

dak, de toren is in 1860 opgeleverd.
Het gebouw wordt niet meer

zodanig aan het plan geschaafd dat
de uitbreiding nog terughoudender

Midden-Drenthe en Emmen en was in
2014 als volgt samengesteld:

gebruikt als kerk en een plan voor
herbestemming moest multifunctioneel

werd ten opzichte van het monument.
De architect verwerkte alle

• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter

gebruik mogelijk maken. De meest
in het oog springende veranderingen

aandachtspunten in het plan, inclusief
de punten die de Rijksdienst voor het

• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouw-

waren een nieuwe toiletgroep tegen
de latere aanbouw aan de achterzijde
en een nieuwe doorgang in de

Cultureel Erfgoed inbracht.

en landschap
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,

achtergevel van de kerk naar een
toekomstig terras. De eigenaar kreeg

ER VE HA R BER S

Doel: landschappelijke inpassing

cultuur- en architectuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect

het advies om de nieuwe doorgang
in het muurvlak tussen de kerkramen

zonnepanelen op een boerenerf,
rekening houdend met de bestaande

• A. Vos, architect AvB
• ir. A. de Groot, rayonarchitect

te maken en deze eigentijds, strak
en transparant uit te voeren. Na

kwaliteiten en kansen.
Middel: locatiebezoek,

• ir. B.J. Smit, secretaris

uitwerking van dit advies bleek dat de
opening zo breed was geworden dat
er tussen de ramen en deze opening

keukentafelgesprekken met de
initiatiefnemer en de technisch
adviseur, ontwerponderzoek.

maar weinig metselwerk overbleef.
De commissie adviseerde daarom

Resultaat: ruimtelijk ontwerp,
rekening houdend met de kwaliteiten

uiteindelijk om de opening onder

en kansen van de omgeving.

P IL OT ZONNEP A NEL EN

S S         S

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 1
Archeologische adviezen: 46

KW A L ITEIT EN

De gemeente Aa en Hunze heeft

K E RK A N N E R V E EN SCH E K A NA A L

BORGER-ODOORN
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B cijfers & resultaten
Borger-Odoorn in 2014 als volgt
samengesteld:

De boerderij aan de Eendenkuil 1-3 te
Odoorn, met de haaks aangebouwde

het plan met zich meebracht dat
in vrijwel alle dakvlakken ingrepen
zouden plaatsvinden. Deze ingrepen
zouden wat haar betreft zoveel
mogelijk moeten worden beperkt tot
een of twee dakvlakken die minder
zichtbaar zijn vanuit de openbare
ruimte. De commissie adviseerde
daarom een architect in te schakelen
die bekend is met de problematiek van

schuur, is als rijksmonument

het verbouwen en restaureren van

• ir. A. Ritsema, architect

beschermd. Het voorhuis en de
schuur zijn beide rietgedekt en

monumenten.

• A. Vos, architect AvB
• drs. M. Verweij, consulent RCE

het geheel is zeer beeldbepalend
aanwezig. De boerderij herinnert

IN CIJ F ERS

• ing. F.A. Pentinga, rayonarchitect
• ir. B.J. Smit, secretaris

aan de agrarische oorsprong van het
dorp, maar is de afgelopen jaren als

Archeologische adviezen: 30
Cultureel erfgoed/monumenten-

bibliotheek in gebruik geweest en
stond vervolgens leeg. De gemeente

adviezen: 0

wilde het geheel graag herbestemmen
en startte dan ook vooroverleg met

COMMIS SIE RUIMTEL IJ KE

alle betrokkenen toen iemand daartoe
een plan indiende. Dit plan ging uit

CUL TU URHIS TO RIE (CRKC)

van een woning in het voorhuis en
detailhandel annex horeca in de
schuur. In een latere fase zouden in
deze schuur nog twee appartementen
en een kantoorfunctie worden
gerealiseerd. De commissie ruimtelijke
kwaliteit en cultuurhistorie had in
aansluiting op dit vooroverleg veel
waardering voor de zorgvuldige
wijze waarop de betrokkenen met
de herbestemming omgingen. Zij
gaf echter ook aan dat het resultaat
nog niet overtuigde. De commissie
vond het bovendien bezwaarlijk dat

uw gemeente in principe eens per
twee weken. De kleine commissie,
bestaande uit de rayonarchitecten van
Libau, vergadert over het algemeen
eens per twee weken.

Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Borger-Odoorn. Deze
kaart geeft een beeld van onze inzet
in 2014.
R IJ KS MONUMENT OD O O R N

Bouwplannen: 96 behandelingen

• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuur- en architectuurhistorie

KW A L ITEIT EN

De rayonarchitect van Libau bezoekt

De grote commissie bestaat
uit externe deskundigen en
behandelt naast welstandsplannen
ook monumentenplannen. Deze
vergaderingen vinden afwisselend
plaats in de gemeentehuizen van
Midden-Drenthe en Emmen.
De CRKC was in de gemeente

UITGELICHT
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• De eigenaar van een perceel in

• De gemeente ontwikkelde een
plan voor de herstructurering van

aanloop van de planontwikkeling vrij
intensief. Daarbij werd met name
veel aandacht besteed aan de materiaalkeuze en de detaillering van de

Eesergroen diende een plan in
voor de bouw van een woonhuis

een woonwijk in Nieuw Buinen. Dit
plan wilde meer ruimte scheppen in

in Engelse landschapsstijl. Intensief
overleg met de welstandsarchitect

de structuur van deze wijk door een
deel van de woningblokken te slo-

leidde op verschillende punten tot
aanpassing van het ontwerp. De
gemeente stelde uiteindelijk voor

pen. Het plan was daarnaast om de
resterende woningen energieneutraal te maken. De gemeente

van Borger leidde onder andere tot
het plan voor de sloop van een groot
deel van het bejaardencentrum aan

de rooilijn van de voorgevel op grotere afstand van de weg te leggen.

wilde bovendien een nieuwe ruimtelijke drager aan deze wijk toevoegen

de Grote Brink. De welstandscommissie adviseerde over de ruimtelijke

Hierdoor kon een zelfstandige setting binnen de buurtschap ontstaan.

in de vorm van een nieuw diep.
De welstandsadvisering was in de

modellen voor de herontwikkeling
van deze plek.
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nieuwe uitwendige schil.
• De herinrichting van het centrum

R EFE R E N T I E BOR G E R HO F R

COEVORDEN
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C345367489 cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het

en gerestaureerd. In de naar binnen
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gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed van

gekeerde dakvlakken, die vanaf de
buitenzijde niet zichtbaar zijn, worden

Archeologische adviezen: 50
Cultureel erfgoed/monumenten-

de gemeente Coevorden. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2014.

enkele dakramen geplaatst en het
interieur van het pand wordt op een

adviezen: 2

De gemeente Coevorden hanteert een
eigen jaarverslag welstand.

aantal punten veranderd in verband
met de bewoonbaarheid. Deze

COMMIS S IE RUIMTEL IJ KE
CUL TUU R HIS TORIE (CRKC)

A A L D EN

wijzigingen zijn goed afgewogen en
tonen respect voor de monumentale

Het plan voor de ontwikkeling van
een bedrijfs- en woonlocatie aan de

waarde van het gebouw. De commissie
reageerde met veel waardering voor

bezoeken uw gemeente wekelijks.
Zij nemen plannen door en zijn

Aelderstraat, leidde tot het verzoek
aan Libau om een archeologisch

de zorgvuldige en bescheiden aanpak
van het plan.

gemandateerd door de CRKC.

advies. Op het terrein bestaat een
grote kans op archeologische resten

VOORMALIG TOLHUIS SLEEN

die samenhangen met een oversteek
in de vorm van een voorde en een
brug door het beekdal. Dergelijke
resten kunnen bestaan uit houten
brugpijlers, brugbetimmering en
bijvoorbeeld keienverharding. Rondom
de oversteek bestaat de kans op de
aanwezigheid van archeologische
voorwerpen die al dan niet bewust
door de mens zijn achtergelaten.
De conclusie was dat de bodem ter
plaatse van de huidige bebouwing
waarschijnlijk al grotendeels verstoord
is. Op een deel van het terrein is de
bodem bovendien gesaneerd vanwege
vervuiling. Op deze locaties worden
geen intacte archeologische resten
meer verwacht, maar daarbuiten wel.
Libau adviseerde om bodemingrepen
hier onder archeologische begeleiding
te laten uitvoeren.
D E KL ENCKE
O OS TERHES S EL EN

Havezate De Klencke, eigendom van
Natuurmonumenten, wordt verbouwd

Het voormalige tolhuis van Sleen
werd gebouwd in de tweede
helft van de negentiende eeuw.
Kenmerkend voor de voormalige
functie is de ligging met de voorgevel
vrijwel direct aan de oude tolweg,
de huidige Zweeloërstraat. Het
pand is aangewezen als provinciaal
monument en de huidige eigenaar
wilde het verbouwen en restaureren.
Tijdens een voorbespreking sprak de
commissie haar waardering uit voor
de terughoudende insteek voor wat
betreft de ingrepen in het exterieur.
Uit het plan sprak volgens haar de
intentie om het oorspronkelijke
karakter van het tolhuis te
behouden en zelfs te versterken. De
commissie adviseerde wel om enkele
onderdelen als het hermetselen van
de achtergevel en de detaillering van
de roedenvensters in de voorgevel
nader uit te werken. Zij verwacht dat
het plan bijdraagt aan het duurzame
behoud van dit monument van
bescheidenheid.

H A V E ZA T E DE K L E N CK E OOST ER H ESSE L E N

KW A L ITEIT EN

Twee rayonarchitect van Libau

De CRKC vergadert eens per
veertien dagen, afwisselend in de
gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen en behandelt daarbij voor
Coevorden de monumentenplannen.
Deze commissie was in de gemeente
Coevorden in 2014 als volgt
samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuur- en architectuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, architect AvB
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ing. R.R. Woltjes arch. AvB,
rayonarchitect
• ir. A. de Groot, rayonarchitect
• ir. B.J. Smit, secretaris

V O OR M A L IG T O L H UI S SL E EN

DE WOLDEN
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D: ;<=>:?@ cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het

daarbij was conserveren wat kan en

gemeente De Wolden in 2014 als

gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed van

vervangen waar nodig. In beide voorkamers zijn de wanden versierd met

volgt samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter

de gemeente De Wolden. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2014.

waardevolle tegelwerken uit de achttiende en negentiende eeuw. Hiervoor

• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistorie

W EL S TA ND

was nog een conserverings- en onderhoudsplan nodig, waarvoor deskundig

• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap

De gemeente De Wolden is
grotendeels welstandsvrij. De

advies zou worden ingewonnen

• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en
Cultuurhistorie adviseerde onder

INS P IR A TIEDOCUMENT
RU INERW OL D

cultuur- en architectuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect

meer over bouwplannen die buiten
de welstandsvrije zone liggen. Deze

Libau bracht in het kader van de ontwikkeling van een cultuurhistorisch

• A. Vos, architect AvB
• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

hadden voornamelijk betrekking op de
uitbreiding of nieuwbouw van agrari-

inspiratiedocument kennis van de
lokale cultuurhistorie in. Dit document

• ir. B.J. Smit, secretaris

sche bedrijven.

was bedoeld voor de bewoners van
Ruinerwold en wordt ook uitgereikt
aan nieuwe bewoners. De inspiratie is
met name gericht op passende oplossingen voor energetische vraagstukken
als zonnepanelen.

MONUMENT RUINERWOLD

De bouwgeschiedenis van de fraaie
en monumentale boerderij aan de Dr.
Larijweg in Ruinerwold begint in 1664.
Kenmerkend voor het boerderijenlint
van Ruinerwold is de aanwezigheid
van een zogeheten ouderenwoning
naast het voorhuis van de boerderij.
Naast deze ouderenwoning heeft
zelfs nog een tweede ouderenwoning
gestaan, die later weer is afgebroken.
De boerderij verkeerde in een erbarmelijke staat op het moment dat de
huidige eigenaar een plan ontwikkelde
om deze te restaureren, verbouwen
en een nieuwe bestemming te geven.
Dit plan gaat uit van de realisatie van
kamers bestemd voor ouderenzorg in
de schuur en in een nieuw aangebouwde bijschuur. In het voorhuis komt een
dienstwoning. De commissie had waardering voor de terughoudende insteek
van de forse restauratie. Uitgangspunt

DOK T ER L A R IJ W E G 72 R UI N E R W OL D
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Bouwplannen: 13 behandelingen
Archeologische adviezen: 14
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 4
CO MMIS S IE R U IMTEL IJ KE
KW A LITEIT EN
CUL TUU RHIS TOR IE (CR KC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente op afroep, waarbij de
kleine commissie over het algemeen
eens in de twee weken vergadert.
De grote commissie vergadert eens
in de twee weken afwisselend in de
gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen. De CRKC was voor de

I N V E N T A R I SA T I E R UI N E R W O L D

EMMEN

CIJFERS & RESULTATEN 2014

W E ST E R SE B OS 1 2 SCH O ON E B E E K

W E ST ER SE B OS 1 2 SCH O O N E B E E K

UITBREIDING WEERDINGERSTRAAT 24

B OSK A M P 14 EM M E N

CE N T R UM B E B O UW IN G H ON DSR UG W E G E M M E N

DE MEERSTEDE EMMERMEER EMMEN

N IE UW BO UW W A R M EE R W E G E M M E N

BO ER
ER IJBECA
M I ENRGTEOL
B EN
RT
CEN
T RDUM
BOZE
UW
M ME

EFFGHI cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten en
cultureel erfgoed van de gemeente
Emmen. Deze kaart geeft een beeld
van onze inzet in 2014.
P R O VINCIA A L MO NUMENT
EMMEN

Aan de Boskamp in Emmen staan
vijftien dubbele woningen, die in 1947
zijn gebouwd als ‘noodwoningen’.
Het geheel refereert aan de Engelse
tuinsteden van rond 1900, vormt
stedenbouwkundig gezien een fraai
ensemble en staat sinds 2009 op de
provinciale monumentenlijst. De
eigenaar van Boskamp 14 ontwikkelde
een plan voor de modernisering van
zijn woning en besprak dat tijdens het
spreekuur Cultureel Erfgoed. Naast
enkele aanpassingen in het interieur,
wilde hij aan de voorzijde van de
woning twee dakramen realiseren
en aan de achterzijde een dakkapel
en een brede terrasdeur. De laatste
kwam in de plaats van een raam.
Zowel bij het spreekuur als naderhand
in de commissie is erop gewezen
dat de voorzijde van de woningen
oorspronkelijk moet blijven, ook
vanwege het stedenbouwkundige
ensemble. Aan de achterzijde is meer
mogelijk, wat hier betekende dat de
dakkapel breder mocht worden.
R IJ KS MONUMENT

dat onderdeel is van het beschermde
dorpsgezicht Westersebos, één van de
streekdorpen in Zuidoost Drenthe die
hun oorspronkelijke karakter hebben
behouden. De verstrooide ligging van
de boerderijen ten opzichte van de
weg met ver uitgestrekte kavels maar
ook de boerderijen zelf, vormen een
uniek geheel met een eigen karakter.
De eigenaar van nummer 12
ontwikkelde een verbouwplan en
besprak dat tijdens het spreekuur
Cultureel Erfgoed. Het interieur
van deze boerderij was in het
verleden al vaker veranderd, de
nu gewenste aanpassingen aan de
binnenzijde van de boerderij zijn
daarom in grote lijnen wel mogelijk.
Het plan betekende echter ook dat
een groot aantal dakramen aan de
buitenzijde de dakvlakken sterk zou
perforeren. De druiplijn van het riet
in de lage geveldelen werd plaatselijk
onderbroken door staldeurramen
tot in het dak door te zetten. De
commissie adviseerde daarom het
oorspronkelijke beeld met het
gesloten dak te respecteren door in
het zuidelijke dakvlak, dat zichtbaar
is vanaf de weg, minder dakramen
aan te brengen. De afmetingen van
deze dakramen zouden bovendien zo
bescheiden mogelijk moeten worden
gehouden. De commissie adviseerde
ook om de druiplijn van de rieten kap
niet te doorbreken.

CO MMIS S IE RU IMTE L IJ KE
KW A L ITEIT EN
CUL TUURHIS TO RIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe wekelijks.
De kleine commissie, bestaande
uit tenminste twee rayonarchitecten
van Libau, vergadert over het
algemeen eens per twee weken en is
gemandateerd door de CRKC.
De grote commissie bestaat
uit externe deskundigen en
behandelt naast welstandsplannen
ook monumentenplannen. Deze
vergaderingen vinden eens per twee
weken plaats. afwisselend in de
gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen. De CRKC was voor de
gemeente Emmen in 2014 als volgt
samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuur- en architectuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, architect AvB
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect
• ir. B.J. Smit, rayonarchitect,
secretaris

S CHOO NEBEEK

De boerderij aan het Westersebos
12 in Schoonebeek vormt samen met
nummer 14 een dubbele boerderij.
Het gaat hier om een rijksmonument

IN CIJ F ERS

Bouwplannen: 173 behandelingen
Cultureel erfgoed/monumentenadvies: 1
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• De welstandscommissie wordt
regelmatig geïnformeerd over de
voortgang van de plannen voor
de ontwikkeling van het nieuwe
dierenpark en de omgeving
daarvan. In dat kader sprak zij in
2014 haar waardering uit voor het
ontwerp voor het theater annex
entreegebouw van dit park. De

welstandscommissie adviseerde
kritisch over de plannen voor een
wereldrestaurant. Dit gebeurde
in nauwe samenspraak met de
gemeentelijke stedenbouwkundige
en de supervisor van het gebied.
• De nieuwe eigenaar van een
voormalige kleuterschool aan de
Peyserhof in Emmen diende een
plan in voor de transformatie van dit

I M PR E SSI E T H E A T E R ZA A L DI E R E N PA R K E M M EN

gebouw tot moskee. De commissie
kon zich vinden in de voorstellen van
de architect.
• In verschillende woonwijken in
Emmen worden woningen
gerenoveerd of vernieuwd.
Heldere stedenbouwkundige
vooronderzoeken zorgden ervoor
dat de welstandscommissie deze
plannen vrij eenvoudig kon toetsen.

R EN OV A T IE EM M ER M E E R E M M E N

HOOGEVEEN
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XYYZ[\[[]^ cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed van
de gemeente Hoogeveen. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2014.

uitbreiding van de begane grond aan
de achterzijde. De commissie zag geen

CRKC was in de gemeente Hoogeveen
in 2014 als volgt samengesteld:

mogelijkheid in de verhoging van de
afgeknotte schildkap. De hoofdvorm

• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter

van het monument zou daarmee
te sterk worden aangetast. Een

• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouw-

HOOFDSTRAAT HOOGEVEEN

In het noordelijke deel van de

uitbreiding van de begane grond aan de
achter- of tuinzijde bood in haar ogen

en landschap
• H. Haak, restauratie architect

Hoofdstraat staat een aantal oudere
panden dat verbonden is met de

meer mogelijkheden. De voorkeur
ging daarbij uit naar een uitbreiding

• drs. M. van der Heide,
cultuur- en architectuurhistorie

ontwikkelingsgeschiedenis van
Hoogeveen. Enkele zijn beschermd

met een vrijstaand bijgebouw, dat
eventueel via een ondergeschikte

• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, architect AvB

als rijksmonument. Het pand op

verbinding met het monument wordt

• R. Kuik, burgerlid Hoogeveen

nummer 5 bijvoorbeeld, dat in 1882
werd gebouwd als woonhuis voor de

verbonden.

• ir. A. De Groot, rayonarchitect
• ing. F.A. Pentega, rayonarchitect

toenmalige burgemeester Ebbinge en
momenteel in gebruik is als kantoor.

IN CIJ F ERS

• ir. B.J. Smit, secretaris

De huidige eigenaar zocht naar
mogelijkheden voor uitbreiding van de

Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 0

kantoor- en woonruimte en verzocht
daarom om vooroverleg met de

COMMIS SIE RUIMTEL IJ KE

Bouwplannen: 118 behandelingen

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en
Cultuurhistorie.

KW A L ITEIT EN

Het pand bestaat uit een hoger
deel met twee bouwlagen aan de

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe eens per

CUL TU URHIS TO RIE (CRKC)

straatzijde, afgedekt met een schilddak.

twee weken. De kleine commissie,

Daarachter bevindt zich een lager
deel bestaande uit één bouwlaag en

bestaande uit twee rayonarchitecten
van Libau, is gemandateerd door de

afgedekt met een afgeknot schilddak.
Eén van de mogelijkheden die de

CRKC.

eigenaar wilde onderzoeken, was
uitbreiding van het pand door dit

De grote commissie bestaat uit
externe deskundigen en behandelt

afgeknotte schilddak te verhogen. Dit
zou echter tot gevolg hebben dat de

naast welstandsplannen ook cultureel
erfgoed/monumentenplannen. Deze

verhoogde kap zou insnijden in de
achterzijde van de kap op het hogere
gebouwdeel. Een andere optie was

vergaderingen vinden afwisselend
plaats in de gemeentehuizen van
Midden-Drenthe en Emmen. De
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gebouwd. De gebouwen worden

De Kaap worden drie appartemen-

• Op het terrein van een voormalige
kwekerij aan de Stuifzandseweg in

opgetrokken in baksteen en hout
in gedekte, natuurlijke kleuren en

tengebouwen gebouwd. Het beleid
in dit gebied is gericht op verster-

Hoogeveen komt een voorziening
voor dagbesteding voor mensen

het erf wordt landelijk en sober
ingericht. De commissie reageerde

king van de historische structuren.
Stedenbouwkundige accenten

met een verstandelijke beperking.
Een deel van de kassen wordt
gesloopt, de bedrijfswoning wordt

met waardering op het schetsplan.
Zowel in opzet als uitwerking is
goed ingespeeld op de kenmerken

kunnen deze structuren versterken,
mits ze zich uiteraard door architectonische kwaliteit onderscheiden.

een winkel en op de vrijgekomen
ruimte worden een woongebouw,

van de bestaande locatie en op
de karakteristiek van de landelijke

De commissie reageerde met waardering op het plan voor deze appar-

een werkgebouw en een gebouw
voor multifunctioneel gebruik
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bebouwing.
• In het meest zuidelijke deel van

tementengebouwen en het gebied
daar omheen.

K A A P PL E IN H OO G E V E EN

MIDDEN-DRENTHE
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{|}}~~~ cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het

zeldzaamheid scoort het complex

IN CIJ F ERS

gebied van archeologie, monumenten
en cultureel erfgoed van de gemeente

hoog. De commissie ondersteunde
dan ook van harte het voorstel om

Archeologische adviezen: 13
Cultureel erfgoed/monumenten-

Midden-Drenthe. Twee architecten
van Libau zijn daarnaast lid van de

het munitiecomplex aan te wijzen als
beschermd monument.

advies: 1

gemeentelijke welstandscommissie.
Deze kaart geeft een beeld van onze

KOEP EL KERK S MIL DE

KW A L ITEIT EN

inzet in 2014.

Na het restaureren en bouwkundig
herstellen van het kerkgebouw en het

CUL TUU R HIS TORIE (CRKC)

VO OR MA L IG
MUNITIED EP OT

realiseren van een verbinding tussen
het wijkgebouw en de kerk, was het

deskundigen en behandelt
monumentenplannen. Deze

In de tijd van de Koude Oorlog, rond
1960, werd in Nieuw-Balinge een

interieur van de kerk aan de beurt.
Daarbij bestond de wens om hier

vergaderingen vinden eens per twee
weken plaats. afwisselend in de

omvangrijk munitiecomplex gebouwd.
Op het terrein, dat een oppervlakte

meer activiteiten te laten plaatsvinden
dan alleen kerkdiensten. De huidige

gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen en was in 2014 als volgt

beslaat van zo’n 19 hectare, staan
22 gebouwen waaronder 20
munitiebunkers van verschillend
type en grootte. Het complex is
tot 2009 in gebruik geweest bij
defensie, daarna is het overgedragen
aan Natuurmonumenten. Er wordt
nu gedacht aan herbestemming,
waarbij het complex een museale en
educatieve functie zal krijgen. Provincie
en gemeente besloten te onderzoeken
of het complex in aanmerking zou
kunnen komen voor de status
van beschermd rijksmonument en
vroegen de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Cultuurhistorie om
advies. De commissie concludeerde
dat het munitiecomplex, als
militair erfgoed, cultuurhistorische,
architectuurhistorische en
stedenbouwkundige waarden bezit
van hoge tot zeer hoge kwaliteit.
Ook wat betreft de gaafheid en

inrichting in het middendeel tussen
de vier kolommen vormde daarbij
een belemmering. Ook het doophek
rondom de preekstoel werd als een
belemmering ervaren, zowel vanuit
FGYGPUXCPGGPƀGZKDGNGTIGDTWKM
van de ruimte als om het zicht op
de preekstoel te verbeteren. In het
plan voor het interieur werden de
banken verwijderd en verplaatst naar
de verdieping. Voor het doophek
werden vier varianten voorgesteld,
variërend van geheel handhaven tot
geheel verwijderen. De commissie
had geen moeite met de verwijdering
en verplaatsing van de banken, maar
wel grote moeite met verwijdering of
aantasting van het doophek. Preekstoel
en doophek horen onverbrekelijk
bij elkaar, zijn nog oorspronkelijk en
dateren uit de bouwtijd van de kerk.
De commissie adviseerde dan ook het
doophek te handhaven.

samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuur- en architectuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, architect AvB
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect
• ir. B.J. Smit, secretaris
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De CRCK bestaat uit externe

K O EPE L K ER K SM I L D E

NOORDENVELD
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 cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het

voorhuis hiervan is afgedekt met een

Midden-Drenthe en Emmen en was in

gebied van archeologie, monumenten
en cultureel erfgoed van de gemeente

schildkap, waarvan de nok is voorzien
van twee gemetselde schoorstenen.

2014 als volgt samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter

Noordenveld. Daarnaast is een architect van Libau lid van de gemeentelijke

Door het gewicht van de versleping
van de schoorstenen op de verdieping,

• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistorie

welstandscommissie. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2014.

worden de kopgevels naar buiten
gedrukt. De eigenaar stelde voor om

• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap

G R A A ND R OG ER IJ

bij de linker schoorsteen de gehele
versleping op de verdieping te verwij-

• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,

Bij het Maallust complex staat een

deren en deze te vervangen door een
metalen schoorsteenbuis, omkleed

cultuur- en architectuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect

voormalige graandrogerij. Het gebouw
is verhoogd aangelegd en om het

met gipsplaten. De schoorsteen in de
nok bleef gehandhaafd. De commissie

• A. Vos, architect AvB
• ir. P. Goudswaard, rayonarchitect

hoogteverschil te overbruggen, waren
bij de toegangsdeuren in de beide

had aanvankelijk grote moeite met het
voorstel, omdat duidelijk was dat er

• ir. B.J.Smit, secretaris

kopgevels trappen aangebracht. De
trap bij de westgevel voldeed niet
meer en de trap bij de oostgevel was
verdwenen. De eigenaar diende een
voorstel in om aan weerszijden nieuwe, bredere trappen te plaatsen. Deze
zouden worden opgebouwd uit thermisch verzinkt staal met een bordes
aan de bovenzijde dat met bouten aan
de muur van het gebouw zou worden
verankerd. De commissie had moeite
met de verankering van de vergrote en
zwaardere trappen in het bestaande
gevelmetselwerk. Er bestaat immers
grote kans dat dit tot schade aan het
monument leidt. Zij adviseerde daarom de trappen uit te voeren als zelfstandige vrijstaande constructie.

veel historisch materiaal verloren zal

VEENHUIZEN

BR INKS TRA A T NO R G

De boerderij aan de Brinkstraat 1
in Norg is een rijksmonument. Het

B R I N K ST R A A T 1 N OR G

gaan. Zij gaf aan dat ze met het voorstel akkoord zou kunnen gaan wanneer duidelijk zou zijn dat de bestaande constructie niet te stabiliseren was.
De voorwaarde daarbij was dat er zo
weinig mogelijk historisch materiaal
zou worden opgeofferd.
IN CIJ F ERS

Archeologische adviezen: 7
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 9
CO MMIS S IE R U IMTEL IJ KE
KW A LITEIT EN
CUL TUU RHIS TOR IE (CR KC)

De grote commissie bestaat uit
externe deskundigen en behandelt
monumentenplannen. Deze
vergaderingen vinden afwisselend
plaats in de gemeentehuizen van
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TYNAARLO
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 cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand en cultureel
erfgoed van de gemeente Tynaarlo.
Deze kaart geeft een beeld van onze
inzet in 2014.

een wandmozaïek. Bij de tweede
behandeling constateerde de
commissie verheugd dat vrijwel alle
opmerkingen goed waren opgepakt.
Het plan was aanmerkelijk verbeterd
en de commissie adviseerde dan ook
positief.

• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter

in Paterswolde is gehuisvest, is een
provinciaal monument. Het werd in
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Bouwplannen: 230 behandeld, waarvan

• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, architect AvB

de jaren vijftig van de vorige eeuw

215 niet strijdig en 15 strijdig maar

• drs. M. Verweij, consulent RCE

gebouwd volgens het Groninger
schooltype. Aanvankelijk met twee

in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te

• ir. A. De Groot, rayonarchitect
• ir. P. Goudswaard, rayonarchitect

klaslokalen en zonder gang, zodat
licht en frisse lucht optimaal in de

kunnen ondervangen.
Cultureel erfgoed/monumenten-

• ir. B.J. Smit, secretaris

klaslokalen konden komen. Dit
idee had alles te maken met de

adviezen: 2

pedagogische uitgangspunten van
die tijd. De beide lokalen hadden

COMMIS SIE RUIMTEL IJ KE

ook elk een eigen voordeur, waarbij
werd geprobeerd om optimaal aan te

CUL TU URHIS TO RIE (CRKC)

sluiten op de belevingswereld van het
kind. In latere tijden werd niet alleen

uw gemeente in principe eens per
14 dagen. De kleine commissie,

het aantal lokalen uitgebreid, maar
ook een gang toegevoegd. Om het
gebouw ook in onze tijd bruikbaar te
houden, ontwikkelde de school een
verbouwings- en renovatieplan en
besprak dat in een vroegtijdig stadium
tijdens het spreekuur Cultureel
Erfgoed. De Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Cultuurhistorie plaatste
bij de eerste behandeling een aantal
kanttekeningen bij het plan. Deze
hadden onder andere te maken met
de plaatsing van de ventilatie units
in de lokalen en de verplaatsing van

bestaande uit de rayonarchitecten van
Libau, vergadert over het algemeen
eens per twee weken.

MO NUMENT P A TER SW O L DE

Het pand waarin cbs Menso Alting

• J.J. Battjes, bouwhistorie
• A.R. Garrelts, stedenbouwen landschap
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuur- en architectuurhistorie

KW A L ITEIT EN

De rayonarchitect van Libau bezoekt

De grote commissie bestaat
uit externe deskundigen en
behandelt naast welstandsplannen
ook monumentenplannen. Deze
vergaderingen vinden afwisselend
plaats in de gemeentehuizen van
Midden-Drenthe en Emmen. De
CRKC was voor de gemeente
Tynaarlo in 2014 als volgt
samengesteld:

UITGELICHT
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het oude pand slopen en vervangen

Lemferdinge in Paterswolde staat

door nieuwbouw. De commissie
maakte hier bezwaar tegen omdat

een boerderijtje. De eigenaar wilde
dit slopen en vervangen door

De bouw stond een tijd stil, er
kwam een nieuwe eigenaar en een

er sprake was van een karakteristiek
pand. Na overleg besloot de eigenaar

nieuwbouw. Vanwege de waarde
van het landgoed en de typering

vereenvoudigd plan. De commissie
drong aan op behoud van de
klassieke driedeling van de voorzijde

toch in te zetten op renovatie. In
overleg met de commissie, ontstond
een plan voor de realisatie van

als karakteristiek pand, zette de
commissie in op (gedeeltelijke)
renovatie. De eigenaar bleef echter

en op een dakbekroning in het
midden.

uitbreiding aan de achterzijde.
Tussen het oude en het nieuwe deel

voor sloop kiezen en bij het derde
plan dat hij hiervoor indiende,

• Naast het postkantoor in Zuidlaren
wordt al geruime tijd gebouwd.

• De eigenaar van een kleine keuterij
aan de Norgerweg in De Punt wilde
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ontstond een patio
• Naast het landhuis op het landgoed

stemde de commissie hiermee onder
voorwaarden in.
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