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De Wolden: cijfers & resultaten
Libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de
advisering op het gebied van welstand,
archeologie, monumenten en cultureel erfgoed voor de gemeente De
Wolden. Deze kaart geeft een beeld
van onze inzet.
Monumentale brug
Huize Echten

Wat: vervangen van de monumentale
brug en aanpassen voor de gebruikers
(VISIO, stichting voor visueel gehandicapten).
Inzet Libau: begeleiding van bouwplannen voor de vervanging van de brug.
Resultaat: behoud van zoveel mogelijk
oorspronkelijke brugelementen en
verbindingen in de nieuwe brug met
heldere toevoegingen voor de nieuwe
doelgroepen. Behoud van de cultuurhistorische waarde van de brug.
Rijksmonument Ruinen

Wat: verbouw van boerderij, waarbij de schuur geheel geschikt wordt
gemaakt voor bewoning. Boerderij
dateert uit 1933 en bezit een karakteristiek voorhuis.
Plan: enkele jaren geleden is bij de
schuur de oostgevel vervangen door
een lage muur met daarboven een
open ventilatiestrook, om te voldoen
aan de hedendaagse ventilatienormen
voor het vee. Het voorstel was om
de oostgevel te vervangen door een
houtskeletwand met aan de buitenzijde
houten potdekselwerk.
Advisering: de commissie adviseerde
negatief over de houten oostgevel,
omdat bij een boerderij van dit type
en uit deze tijd geen hout werd toege-

past voor het schuurgedeelte. Ook bij
een aantal andere onderdelen van het
verbouwingsplan zijn kritische kanttekeningen geplaatst.
Resultaat: na overleg zijn de meeste
punten aangepast. Voor de oostgevel werd nu een eigentijdse variant
voorgesteld met glazen puien plus
houten stijlen en een gedeeltelijke
houtbekleding, bestaande uit verticaal
aangebrachte red cedar delen. Advies:
positief.
Rijksmonument
Veeningen

Bouwplannen waarvan de behandeling al eerder opgestart was, zijn
wel afgehandeld en voorzien van een
eindadvies.
In cijfers

Bouwplannen: 158 behandeld, waarvan
149 niet strijdig en 9 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 10
Keukentafelgesprekken: 0
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 2

Wat: verbouw en bouwkundig herstel
van de boerderij plus nieuwbouw van
een stoeterij op het achtererf. Voor
het gehele perceel is een landschapsplan ontwikkeld, dat bedoeld is om de
stoeterij met de aanverwante activiteiten ‘los’ te maken van het monument
en om het monument meer allure te
geven.
Advisering: waardering voor de restauratie/verbouwing van de boerderij
met opmerkingen over enkele onderdelen. Ook waardering voor het landschapsplan voor zover het de stoeterij
betreft. Rondom de boerderij echter
dreigt een te formeel landschapspark
te ontstaan, dat niet past bij de van
oorsprong statige, maar sobere inrichting van tuin en erf. Advies: negatief.
Welstandsvrij bouwen

De gemeente De Wolden besloot
in 2012 om welstandsvrij te gaan
bouwen. Dit betekent ook dat Libau
sindsdien in deze gemeente geen
welstandsadvisering meer verzorgt.
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