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Borger-Odoorn: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed
voor de gemeente Borger-Odoorn.
Wij leveren daarnaast een adviseur
erfgoed & ruimte, die de gemeente
ondersteunt bij de uitvoering van
taken op het gebied van archeologie
en cultuurhistorie en betrokken is
bij lokale erfgoedprojecten waarbij
burgerparticipatie een belangrijke rol
speelt. Deze kaart geeft een beeld van
onze inzet in 2018.
MEEDENKEN PLANVORMING

De rayonarchitect van Libau dacht in
2018 op verzoek van de gemeente
mee in de planvorming voor een
aantal grote, ingrijpende plannen. De
herbestemming van het voormalige
gemeentehuis bijvoorbeeld, en een
nieuwe invulling voor het oude
melkterrein in Exloo.
ROTONDE HOOFDSTRAAT/
INVALSWEG BORGER

Rond de rotonde op de kruising
van de invalsweg van Borger en de
Hoofdstraat ontstaat langzamerhand
meer eenheid. De rayonarchitect van
Libau heeft hier met name gestuurd
op materialen en kleurstelling.
De rotonde vormt nu een mooie
verbinding tussen de beide delen van
de Hoofdstraat.

ONTWERP SCHUURWONINGEN
VALTHERMOND

Aan het Noorderdiep, parallel aan de
doorgaande route door Valthermond,
zijn twee schuurwoningen spiegelend
aan elkaar gebouwd. Advisering van
de welstand leidde ertoe dat de
voorgevels werden verlevendigd en
opener werden gemaakt.
PROJECTMATIGE WONINGBOUW NIEUW-BUINEN

Aan de rand van het nieuwe
uitbreidingsplan Veenlanden in
Nieuw-Buinen is inmiddels een aantal
woningen gebouwd. Deze woningen
zijn projectmatig gebouwd in losse,
van elkaar geplaatste, volumes. De
gedraaide kappen aan het begin en het
eind van het project zorgen ervoor dat
het geheel een herkenbaar begin en
eind heeft. Dit voorkomt een minder
levendige straatwand, terwijl de
herkenbaarheid van de eenheid toch
gegarandeerd is.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 107 adviezen
Archeologische adviezen: 40
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 2

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

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
Borger-Odoorn in 2018 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
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
/ secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

UITGELICHT
MONUMENTADVIES

• Het voormalige graanpakhuis in
Valthermond is een karakteristiek
pand met vrij gesloten gevels en
op elke verdieping een rij kleine
vierkante vensters. De eigenaar
van dit pakhuis diende bij de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie het plan in om
hierin appartementen te realiseren.
Deze functiewijziging leidde tot de

behoefte aan grotere ramen. Om het
kenmerkende beeld van het pakhuis
zo veel mogelijk te behouden, is
besloten de voorgevel grotendeels
ongewijzigd te houden. De bestaande
deuren worden open gezet en in
de openingen worden vensters
gemaakt. In de achter- en zijgevels
zijn meerdere grote nieuwe vensters
geplaatst, waarbij duidelijk rekening
is gehouden met de ritmiek van de
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bestaande vensters. Het onderscheid
tussen de voor- en achterzijde
van het gebouw wordt benadrukt
door het verschil in grootte van de
vensters. Deze transformatie laat
zien dat een nieuwe functie in een
oud gebouw goed mogelijk is, zonder
dat de karakteristieke waarde wordt
aangetast.
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