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Midden-Drenthe cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van archeologie, monumenten
en cultureel erfgoed van de gemeente
Midden-Drenthe. Twee architecten
van Libau zijn daarnaast lid van de
gemeentelijke welstandscommissie.
Deze kaart geeft een beeld van onze
inzet in 2015.
DIRECTEURSWONING
WESTERBORK

In 1939 werd bij Vluchtelingenkamp
Westerbork een directeurswoning
gebouwd. Dit houten huis is het enige
bouwwerk dat nog resteert van het
oorspronkelijke vluchtelingenkamp.
Na overname door de Duitsers is
het pand in gebruik genomen als
commandantswoning. Het pand
is tot 2007 bewoond geweest
en Herinneringscentrum Kamp
Westerbork wil nu maatregelen
nemen om het te consolideren en te
conserveren. Als maatgevende
toestand voor consolidatie is gekozen
voor de situatie in 2007, toen er een
einde kwam aan de bewoning van het
pand. De eigenaar wil hiermee recht
doen aan de gehele bewoningsgeschiedenis van dit beladen
monument. In het plan zijn alle
bouwbiografische sporen vastgelegd,
waaronder een ingekerfd Andreaskruis
op de trappaal en het gereedschappenbord van de Joodse tuinman in de
schuur. Om het pand te verstillen en
duurzaam veilig te stellen, is inmiddels
een glazen paviljoen als schil over de
woning geplaatst. Het consolidatieplan
heeft alleen betrekking op de
elementen die strikt noodzakelijk zijn

om verder verval te voorkomen en de
veiligheid voor de, spaarzaam
toegelaten, bezoekers te garanderen.

aanwezige monumentale waarden
wordt zorgvuldig omgegaan.
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KERK EN PASTORIE
BOVENSMILDE

De Nederlands Hervormde kerk
in Bovensmilde heeft een bijzonder
interieur met houten banken die boogvormig zijn gegroepeerd en gericht zijn
naar de preekstoel. Dit bankenpatroon
is een uitdrukking van de Protestantse
gerichtheid op het Woord en een
zeldzaamheid in Drenthe. Om de
mogelijkheden voor multifunctioneel
gebruik van de kerkzaal te vergroten,
wil de huidige eigenaar, de stichting
Het Drentse Landschap, een deel van
de oorspronkelijke banken verwijderen. De structuur van het oorspronkelijke bankenplan komt terug in de
vloer en blijft daardoor zichtbaar.
De monumentencommissie stelde
als voorwaarde dat de verwijderde
banken zorgvuldig zouden worden
opgeslagen. Indien gewenst kunnen ze
daardoor later worden teruggeplaatst.
De pastorie behorende bij deze
kerk is eveneens eigendom van
Het Drentse Landschap die het wil
herbestemmen tot kantoor. De
monumentencommissie vindt deze
nieuwe functie passend voor het
gebouw en denkt bovendien dat
herbestemming bijdraagt aan het
duurzame behoud van het monument.
De werkzaamheden betreffen een
terughoudende restauratie van het
casco en enkele ingrepen ten behoeve
van het gebruikscomfort. Met de
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Archeologische adviezen: 19
Cultureel erfgoed adviezen /
monumentenadviezen: 6
COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De CRKC behandelt voor
uw gemeente alleen de
monumentenplannen. De
vergaderingen van deze commissie
vinden afwisselend plaats in de
gemeentehuizen van Midden-Drenthe
en Emmen. De commissie was in de
gemeente Midden Drenthe 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
• ir. A. de Groot, rayonarchitect
• ing. R.R. Woltjes, arch AvB,
rayonarchitect
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris
monumenten
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