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Borger-Odoorn: cijfers & resultaten
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.
RIJKSMONUMENT ODOORN

De boerderij aan de Eendenkuil 1-3 te
Odoorn, met de haaks aangebouwde
schuur, is als rijksmonument
beschermd. Het voorhuis en de
schuur zijn beide rietgedekt en
het geheel is zeer beeldbepalend
aanwezig. De boerderij herinnert
aan de agrarische oorsprong van het
dorp, maar is de afgelopen jaren als
bibliotheek in gebruik geweest en
stond vervolgens leeg. De gemeente
wilde het geheel graag herbestemmen
en startte dan ook vooroverleg met
alle betrokkenen toen iemand daartoe
een plan indiende. Dit plan ging uit
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

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
het verbouwen en restaureren van
monumenten.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 96 behandelingen
Archeologische adviezen: 30
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 0

Borger-Odoorn 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. F.A. Pentinga, rayonarchitect
• ir. B.J. Smit, secretaris

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
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.
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
WELSTANDSADVIEZEN

• De eigenaar van een perceel in
Eesergroen diende een plan in
voor de bouw van een woonhuis
in Engelse landschapsstijl. Intensief
overleg met de welstandsarchitect
leidde op verschillende punten tot
aanpassing van het ontwerp. De
gemeente stelde uiteindelijk voor
de rooilijn van de voorgevel op grotere afstand van de weg te leggen.
Hierdoor kon een zelfstandige setting binnen de buurtschap ontstaan.

ON T W E RP W OONH UIS EESER G R OEN

• De gemeente ontwikkelde een
plan voor de herstructurering van
een woonwijk in Nieuw Buinen. Dit
plan wilde meer ruimte scheppen in
de structuur van deze wijk door een
deel van de woningblokken te slopen. Het plan was daarnaast om de
resterende woningen energieneutraal te maken. De gemeente
wilde bovendien een nieuwe ruimtelijke drager aan deze wijk toevoegen
in de vorm van een nieuw diep.
De welstandsadvisering was in de

aanloop van de planontwikkeling vrij
intensief. Daarbij werd met name
veel aandacht besteed aan de materiaalkeuze en de detaillering van de
nieuwe uitwendige schil.
• De herinrichting van het centrum
van Borger leidde onder andere tot
het plan voor de sloop van een groot
deel van het bejaardencentrum aan
de Grote Brink. De welstandscommissie adviseerde over de ruimtelijke
modellen voor de herontwikkeling
van deze plek.
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