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De Wolden: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed in
de gemeente De Wolden. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2015.
WELSTAND

De gemeente De Wolden is
grotendeels welstandsvrij. De
commissie adviseerde onder meer
over bouwplannen die buiten de
welstandsvrije zone liggen. Deze
hadden voornamelijk betrekking op
de uitbreiding of nieuwbouw van
agrarische bedrijven.
RESTAURATIE
MONUMENTEN

Libau ondersteunt op afroep de
gemeente op het gebied van de
restauratie van monumenten. Komt
een eigenaar van een monument met
een plan langs, dan kijken wij mee
en geven advies. Dit advies stuurt
op voorhand zoveel mogelijk op een
positief advies van de RCE en de
monumentencommissie. Dit voorkomt
dat eigenaren hun plannen in een later
stadium moeten aanpassen en zorgt
voor een snellere procedure. In 2015
adviseerde Libau met name over de
wijze waarop bestaande schuren in
het dubbellint Ruinerwold behouden
kunnen worden.
De gemeente organiseerde in
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2015 een informatieavond voor
monumenteneigenaren in het
kader van duurzame energie en
monumenten. Libau gaf hiertoe input
in de vorm van een enquête en een
presentatie en stemde deze laatste
af met de Monumentenwacht Drenthe.
BOERDERIJ BESCHERMD

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente op afroep. De grote
commissie vergadert eens in
de twee weken afwisselend in de
gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen.

DORPSGEZICHT KRALOO

De eigenaar van een boerderij in het
beschermde dorpsgezicht Kraloo
wilde een nieuwe vrijloopstal voor
melkvee bouwen op de plek waar in
het verleden een schuur stond. Het
ontwerp voor deze nieuwe stal past
zowel wat vormgeving als
materiaalkeuze betreft bij deze
specifieke plek. De monumentencommissie vond dat het plan ook voor
wat betreft de situering van de stal
voldoende rekening houdt met de
cultuurhistorische waarden van het
boerderijcomplex. Het beplantingsplan
draagt er bovendien toe bij dat de
nieuwbouw op respectvolle wijze
reageert op het waardevolle
landschapsbeeld in het beschermde
dorpsgezicht.

De CRKC was in de gemeente
De Wolden in 2015 als volgt
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistoricus
• ir. A.R. Garrelts, landschapsarchitect/
stedenbouwkundige
• H.G. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide, architectuuren cultuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, arch AvB, architect
• drs. M.S. Verweij, toehoorder RCE
• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris
monumenten

IN CIJFERS

Bouwplannen: 12 behandelingen
Archeologische adviezen: 13
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 4
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