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

groepen om te komen tot passende
oplossingen.
Resultaat: een plan dat goed is ingepast in de historische kwaliteit van
het gebied en deze waar mogelijk
versterkt.

Nieuwe koloniewonin-

Monumenten

gen Frederiksoord

In 2012 zijn tien plannen aan de
commissie voorgelegd voor een
monumentenadvies. In acht gevallen
ging het om rijksmonumenten binnen
een beschermd dorpsgezicht, éénmaal om een rijksmonument buiten
een beschermd gezicht en eenmaal
om een bouwactiviteit binnen een
beschermd dorpsgezicht. De plannen
varieerden van restauratie, herstel en
verbouwingen aan monumenten tot
de nieuwbouw van veestallen bij een
monument. Eén plan viel daarbij extra
op. Het betrof hier een bijzonder type
stal in Havelte, met een lichte opbouw
in een staalconstructie en gebogen
dakvlakken die deze stal de naam
‘vlinderstal’ bezorgden. De kopgevels
zijn in hout of staal en zwart van kleur.
Advisering van Libau leidde ertoe
dat de stal een zelfstandige plek op
het perceel kreeg, op afstand van de
boerderij. Deze afstand wordt optisch
nog versterkt doordat de stal niet
aansluit op de oriëntatie van de boerderij, maar op die van de bestaande
houtsingel. De stal is hier evenwijdig
aan gebouwd en draait weg van de
boerderij. Het resultaat is een geslaagd
initiatief om in deze waardevolle, historische omgeving een nieuw en eigentijds element toe te voegen.

Aanleiding: plan van de Maatschappij
van Weldadigheid om nieuwe koloniewoningen te bouwen op veelal
historische bebouwingsplekken, onder
andere langs de Wilhelminalaan.
Doel: een goede inpassing van de
nieuwbouw in de historische structuur.
Achtergrond: het erfgoed van de
Maatschappij van Weldadigheid is
uniek voor de cultuurhistorische en
landschappelijke geschiedenis van
Drenthe. De ruimtelijke karakteristieken van het landschap en de bebouwing zijn nog steeds goed herkenbaar
en in het verleden reden geweest
tot aanwijzing van de beschermde
rijksdorpsgezichten FrederiksoordWilhelminaoord en Veenhuizen.
Inmiddels is een traject gestart om te
komen tot een Unesco-werelderfgoed
nominatie. De kwaliteit van dit gebied
wordt zowel gevormd door de
orthogonale ruimtelijke structuur als
door de reeksen koloniewoningen.
De Wilhelminalaan is de belangrijkste
hoofdas binnen de cultuurhistorische
structuur van het beschermde gezicht
Frederiksoord-Wilhelminaoord. De
nieuwe ontwikkeling vraagt om een
andere inrichting van deze as, passend
bij de cultuurhistorische context en de
principes van duurzaam veilig.
Middelen: Libau heeft in 2012 een cultuurhistorische verkenning uitgevoerd
en aanbevelingen en ontwerpuitgangspunten geleverd voor de herinrichting
van deze weg. De cultuurhistorie is
daarbij leidend. In het vervolgtraject
zijn ontwerpsessies georganiseerd met
de verkeerskundigen en belangen-

Landschappelijke inpassing ligboxenstal
Wilhelminaoord

dezelfde oriëntatie als de boerderij en
kent een traditionele uitvoering met
open zijgevels en gesloten kopgevels
in de kleur zwart. De bestaande
singelbeplanting wordt versterkt met
de bedoeling een groene kamer te
creëren, waarin de stal een plaats
krijgt. Deze groene kamer past echter
niet in de lineaire structuur van het
landschap. Overleg met de adviseur
van Libau leidde tot aanpassing van het
landschapsplan en een positief advies.
Herstel oorspronkelijke
voegwerk rijksmonument
Wilhelminaoord

Aanleiding: herstel van voeg- en metselwerk in de voorgevel van monument.
Beschrijving: karakteristiek pand,
voormalig Rustoord I, langgerekte
bouwmassa met zadeldak evenwijdig
aan de weg, in drieën opgedeeld door
twee dwarsgeplaatste bouwwerken
met rechte kopgevels, gesierd met de
gevelstenen ‘Rustoord 1893’ en ‘1895’.
Bij één van deze kopgevels zijn in het
verleden reparaties uitgevoerd met
voegspecie in een verkeerde samenstelling. Na nauwkeurig onderzoek van
ouder voegwerk is nu gekozen voor
een kalkspecie. Ook het oorspronkelijke voegtype, een snijvoeg, is gebruikt.
Archeologie

Een adviseur van Libau is gemiddeld
één dag per week in Westerveld
aanwezig om de gemeente te ondersteunen bij de uitvoering van haar
archeologietaken. Deze adviseur
neemt dan programma’s van eisen,
onderzoeksrapporten en bijvoorbeeld
bestemmingsplannen door en beantwoordt vragen op het gebied van
archeologie.

Aanleiding: plan voor de bouw van een
nieuwe stal in de nabijheid van een
rijksmonument en in het beschermde
dorpsgezicht van Wilhelminaoord.
Beschrijving plan: de stal wordt schuin
achter de boerderij gesitueerd, met

uitgelicht
welstandsadviezen

• De gemeente Westerveld streeft
naar het versterken van het onderscheid tussen de diverse landschappen die de gemeente rijk is. De
gemeente heeft daarom een beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied
gemaakt. Dit plan is bedoeld als
inspiratiebron voor initiatiefnemers
die een bouwaanvraag of een aanlegvergunning willen indienen. Voor de

commissie is het een erg bruikbaar
toetsingskader.
• De welstandsarchitect van Libau
heeft in het voortraject van de ontwikkeling van de nieuwe koloniewoningen in Frederiksoord geadviseerd
over de stedenbouwkundige onderlegger en het beeldkwaliteitsplan. De
commissie was zeer positief over
de uiteindelijke bouw en heeft veel
waardering voor de verbondenheid

van de nieuwe gebouwen met het
lokale verhaal.

