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Aa en Hunze: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van cultureel erfgoed voor
de gemeente Aa en Hunze. Een
architect van Libau draait mee in de
gemeentelijke welstandscommissie.
Wij leveren daarnaast een

van de Nederlands Hervormde
kerk in Grolloo enkele kerkbanken
uit deze kerk verwijderen. De
commissie adviseerde om hieraan
voorafgaand de ouderdom en de
monumentwaarde van de verschillende

op de monumentale waarden van het
pand. Het meest in het oog springende
resultaat hiervan is het nieuwe
balkonhek, passend bij de stijl van de
villa.

restauratiedeskundige en een

interieurelementen in beeld te

IN CIJ F ER S

archeoloog die beiden de gemeente

brengen. Daarbij bleek dat het aantal

Archeologische adviezen: 43

wekelijks ondersteunen. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2018.

rijen kerkbanken in meerdere fases
is verminderd en dat de banken
zelf ook zijn veranderd. In de kerk
zijn drie typen banken aanwezig:
diakenenbanken, open (vrouwen)
banken en gesloten (mannen) banken.
Doordat van elk type bank nog
minimaal twee exemplaren aanwezig
zullen blijven, blijft de hiërarchie
waarin men de kerkdienst bijwoonde
zichtbaar. De commissie kon, op
basis van dit onderzoek, een afweging
maken tussen het eventuele verlies van
monumentwaarden en het gewijzigde
gebruik van de kerk.

Cultureel erfgoed adviezen/

NIEUW BO UW B IJ
DO R P S KER K G IETEN

Het bestuur van de rijksmonumentale
dorpskerk aan de Brink in Gieten
diende een plan in voor nieuwbouw
in het achterste deel van de kerktuin.
Het kerkbestuur wil hierin een
vergaderruimte, toiletten en een
pantry realiseren. Het éénlaagse
gebouwtje wordt via een tussenlid met
de kerk verbonden. Hoewel de kavel
van de kerktuin relatief smal is, vond
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie dat de nieuwbouw

MON UMENT A L E W A A R D EN

zich goed voegt op de kavel. Omdat

EN EIG ENTIJ D S E W ENS EN

de functie van de kerktuin door

Nadat bleek dat de eigenaar van een
villa aan de Brink in Gieten zonder
vergunning gestart was met een
ingrijpende verbouwing, legde de
gemeente het werk stil. De eigenaar
schakelde daarna een architect in
die de voormalige en de gewenste
situatie in beeld bracht. De CRKC
adviseerde vervolgens met name over
de wijze waarop de wensen van de
eigenaar konden worden afgestemd

dit nieuwe bijgebouw verandert,
adviseerde de commissie om deze
anders in te richten. Uitgangspunt
daarbij is dat het groene karakter van
de tuin zoveel mogelijk behouden blijft.
W IJ ZIG ING INTER IEUR
KER K G R O L L O O

Om de kerk meer multifunctioneel te
kunnen gebruiken, wilde het bestuur

monumentenadviezen: 4
CO MMIS S IE R UIMTEL IJ KE
KW A L ITEIT EN
CU L TU UR HIS TOR IE (CR KC)

De grote commissie (CRKC)
behandelt voor uw gemeente de
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 Aa en
Hunze 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
W EL S T A ND S A D VIEZ EN

• De verschillende delen van
een nieuwbouwwoning aan de

werd ook de hoofdvorm helder.
• De gemeente stimuleerde mensen
die een omgevingsvergunning wilden

• Het is opvallend dat ook eigenaren
van kavels in welstandsvrije zones
toch een welstandsadvies voor hun

Bonnerdijk in Gieten waren in het

aanvragen actief om gebruik te

bouwplan vroegen. De eigenaar

oorspronkelijke ontwerp zodanig

maken van de mogelijkheid van een

van een kavel in Nooitgedacht

ten opzichte van elkaar geplaatst,

vooroverleg. Een groot deel van

bijvoorbeeld, vroeg om advies voor

dat het erf volgens de commissie

de aanvragers deed dit vervolgens,

het plan voor een woning met een

een onsamenhangend geheel

met als gevolg dat de gewenste

bijgebouw. Advisering leidde tot

vertoonde. De architect plaatste de

omgevingsvergunning in veel gevallen

een zodanige aanpassing van de

verschillende volumes vervolgens

moeiteloos verleend kon worden.

voorgevel dat deze een rustiger

recht achter elkaar. Hierdoor

Welstand zorgde hierdoor eerder

beeld vertoonde.

ontstond samenhang op het erf en

voor snelheid dan voor oponthoud.
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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.
MEED ENKEN P L A NVOR MING

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.
R OTOND E HO OF DS TR A A T/
INVA L SW EG BO RG ER

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.
P ROJ ECTMA TIG E W O NING BOUW NIEUW -B U INEN

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 CIJ F ER S

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

COMMIS S IE RUIMTEL IJ KE
KW A L ITEIT EN
CUL TUU R HIS TORIE (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
MONUMENTA D VIES

• 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
© L IB A U
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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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De Wolden: cijfers & resultaten
Libau verzorgt 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
in 2018.

Wijk werd aan de welstandscommissie
voorgelegd. Daarbij werd met name
gekeken naar de maat en schaal van
de bebouwing in relatie tot de directe
omgeving. Het plan werd goedgekeurd
en is inmiddels gerealiseerd.

W EL S TA ND

A D VIS ER ING MONU MEN TEN
EN K A R A KTE RIS TIEKE
P A ND EN

De gemeente De Wolden is
grotendeels welstandsvrij en werkt
op welstandsgebied nauw samen
met de gemeente Hoogeveen. De
rayonarchitect van Libau bezoekt deze
gemeente eens in de twee weken en
behandelt dan ook eventuele plannen
uit De Wolden. In 2018 ging het
daarbij met name om plannen voor
het uitbreidingsplan ‘Ekelenberg’.
Hierin is een niet-welstandsvrije
strook opgenomen voor bedrijven
met een woonhuis. De gemeente
hecht namelijk aan een kwalitatief
hoogwaardige overgang van de
bedrijfsmatige naar de woonfunctie.
Het maken van die goede overgang, in
combinatie met een goede integratie
van de woning in een bedrijfspand,
bleek in twee gevallen een lastige
opgave. Welstandsadvisering leidde bij
het ene plan tot meer helderheid in
de volumes door zowel deze volumes
als de gevelindeling een iets andere
vorm te geven. Bij het tweede plan
leidde de advisering met name tot een
betere indeling van de openingen in
de gevels. Deze woning wordt niet in
het bedrijfspand geïntegreerd, maar er
tegenaan gebouwd.
Ook het plan voor de realisatie van
appartementen in het centrum van De

De gemeente De Wolden doet
regelmatig een beroep op de
‘vliegende keep’ van Libau voor
ondersteuning en advisering bij
bouwkundige zaken rond monumenten
en karakteristieke panden. In Echten
bijvoorbeeld, adviseerde de vliegende
kiep over de mogelijke sloop van
karakteristieke schuren aan de
Zuidwolderweg. Het gevolg is dat
enkele schuren behouden blijven en
dat andere gesloopt mogen worden
vanwege de bouwkundige staat en/of
de ligging op het erf. Libau adviseerde
ook over herstel en mogelijke
herbestemming van de te behouden
schuren.
Aan de Dr. Larijweg in Ruinerwold
leidde de bouwkundige staat van de
schuren bij een boerderij tot het
advies om een aantal hiervan, vanwege
de hoofdvorm, materiaal en detaillering, te behouden of opnieuw op
te bouwen. Andere schuren kunnen
gesloopt worden, teneinde meer
ruimte te geven aan de boerderij als
hoofdgebouw. De nieuwe invulling met
alleen een woonfunctie kan daardoor
meer op het erf gericht zijn.

IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 9 adviezen
Archeologische adviezen: 14
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 5
CO MMIS S IE R UIMTEL IJ KE
KW A L ITEIT EN
CU L TU UR HIS TOR IE (CR KC)

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
De Wolden 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
MO NUMENTENA D VIEZ EN

• De eigenaren van een
rijksmonumentaal boerderijcomplex
in Steenbergen wilden in de
bijschuur een woning realiseren
zodat meerdere generaties op het
erf kunnen wonen. Een reversibele
‘doos-in-doos constructie’ zorgt er
voor dat de schuur daarbij zoveel
mogelijk in tact blijft. De bestaande
gevelopeningen zijn gebruikt voor
het creëren van voldoende daglicht
en aangevuld met twee nieuwe

openingen in een eigentijdse
vormgeving. De CRKC adviseerde
de parkeerplaatsen zoveel mogelijk
in te passen in het groen. Hiervoor
YGTFGGPGTſPTKEJVKPIURNCPIGOCCMV
• Het bruggetje bij villa ‘De Eemten’
aan de Commissieweg in De
Wijk verkeerde in een slechte
onderhoudsstaat en voldeed, wat
breedte betreft, niet meer aan
de huidige eisen. De villa en het
bruggetje werden in 1924 gebouwd
en hebben de status van provinciaal
© L IB A U
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monument. De eigenaar stelde voor
om de brug iets te verbreden en het
inrijden van de weg te verbeteren
door de hekwerken te verplaatsen.
Kleurhistorisch onderzoek leidde tot
de keuze voor de oorspronkelijke
kleuren. De commissie was blij met
de zorgvuldige aanpak. Een paar
kleine wijzigingen leidden tot herstel
en aanpassing aan de eisen van deze
tijd.
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Emmen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultuurhistorie voor
de gemeente Emmen. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2018.

TIJ D SW INS T B IJ W EL S TA ND

IN CIJ F ER S

Intensieve samenwerking tussen de

Bouwplannen: 154 adviezen

rayonarchitect van Libau en de afdeling

Cultureel erfgoed adviezen/

Ruimtelijke Ordening van de gemeente

monumentenadviezen: 4

leidt ertoe dat een medewerker van
deze afdeling regelmatig aanschuift

CO MMIS S IE R UIMTEL IJ KE

BOUWTEAM HERSTEL

bij de bespreking van bouwplannen

KW A L ITEIT EN

WAARDEN RIJKSMONUMENT

die nog in ontwikkeling zijn. Dit biedt

CU L TU UR HIS TOR IE (CR KC)

Na een moeizame vergunningsprocedure voor de ingrijpende
verbouwing van een rijksmonumentale
boerderij, constateerde de gemeente
dat de verbouwing op veel punten van
die vergunning afweek. Zij legde het
werk daarom stil, vroeg Libau om
bouwkundige, restauratieve
ondersteuning en stelde een
bouwteam samen. Dit bestond uit de
opdrachtgever, de architect, de
aannemer, een vertegenwoordiger van
de gemeente en restauratie
deskundigen. Samen bekeken zij op
welke wijze de verschillende
onderdelen afweken van de
vergunning. Zij vroegen de architect
om de bestaande situatie en de
gewenste situatie in beeld te brengen,
evenals de onderdelen waarvoor
vergunning verleend was en de wijze
waarop deze hierin omschreven
werden. Het bouwteam besloot
vervolgens dat een aantal ingrepen
teruggedraaid moest worden en dat
ook een aantal werkzaamheden door
mocht gaan. De samenwerking in het
bouwteam, dat iedere twee weken
bij elkaar komt, leidt ertoe dat het
rijksmonument op belangrijke punten
in zijn monumentale waarde hersteld
wordt.

optimale kansen om op het plan te
sturen en leidt ertoe dat plannen bij de

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente wekelijks. De kleine

FGſPKVKGXGKPFKGPKPIFKTGEVGGPRQUKVKGH

commissie vergadert over het

advies van de CRKC krijgen. Bij de

algemeen eens per 2 weken. Deze
commissie bestaat uit ten minste
twee rayonarchitecten van Libau die
gemandateerd zijn door de CRKC.

planontwikkeling voor woningen langs
de vaart in Nieuw-Amsterdam schoof
ook de gemeentelijke stedenbouwer
vooraf aan. De betrokkenen
adviseerden gezamenlijk over de

De grote commissie (CRKC)

maat en de schaal van de bebouwing,

behandelt naast welstandsplannen ook
monumentenplannen en vergadert
eens per 4 weken. Deze vergaderingen
vinden afwisselend plaats in de
gemeentehuizen van Emmen en
Tynaarlo.

materiaalkeuze en de wijze waarop
een samenhangend en afwisselend
totaalbeeld gerealiseerd kon worden.
In samenhang met de integrale blik,
maakt een toenemend aantal mensen
gebruik van de mogelijkheid om een

De CRKC was in de gemeente

plan al voor de indiening te bespreken.

Emmen in 2018 als volgt samengesteld:

De tijdinvestering vooraf betekent

• H.H. Assies, voorzitter

in alle gevallen een grote tijdwinst in

• T.M. Tel, bouwhistoricus

het verdere proces, zowel voor de

• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschaps-

gemeente als voor de aanvragers.

architect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer, restauratiedeskundige

S CHA A P S KOO I

• ing. A.T. Zondag, architect

B A R G ER VEEN W EITE VEEN

Hoe belangrijk een integrale blik

• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE

is, toont ook de in 2018 door

• ir. A. de Groot, rayonarchitect

koning Willem Alexander geopende

• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
/ secretaris welstand

schaapskooi in Weiteveen. Deze is
niet alleen zorgvuldig ontworpen,
maar ook zorgvuldig ingepast in het

• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

landschap.

UITGELICHT
W EL S TA ND S A D VIEZEN

De advisering over projectmatige

• Nieuwbouw concentreerde zich

woningbouw in Delftlanden

kapvormen.

in 2018 met name in de nieuwe

leidde tot een meer afwisselend

• In Klazienaveen leidde
welstandsadvisering tot een andere

woonwijk Delftlanden in Emmen,

gevelbeeld. Om dit te bereiken is

schaal en maat voor acht nieuwe

de Planetenwijk in Klazienaveen en

de lange rij gevels op een aantal

woningen aan de Markt.

langs de vaart in Nieuw-Amsterdam.

plaatsen doorbroken door haakse
© L IB A U
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Hoogeveen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het

en de gekozen detaillering passen

uw gemeente in principe één keer

gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultuurhistorie voor

bij deze omgeving. Het vele overleg
leidde uiteindelijk tot een verrassend

per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens per

de gemeente Hoogeveen. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2018.

resultaat. De rust van de begraafplaats
is terug te zien in de gebouwen en

2 weken. Deze commissie bestaat uit
ten minste twee rayonarchitecten van

BEL EID W INKEL P UIEN

de subtiele detaillering hiervan. In de
gebouwen zelf is bijzondere aandacht

Libau die gemandateerd zijn door de
CRKC.

De gemeente zette in 2018 in op
een sterke kwalitatieve verbetering

geschonken aan het zicht op het
omringende landschap.

De grote commissie (CRKC)

van de winkelpuien in het centrum.
Om eigenaren te stimuleren hiertoe

NIEUW B OUW TU S SEN

behandelt naast welstandsplannen ook
monumentenplannen en vergadert

plannen te ontwikkelen, stelde zij
een kleine subsidie beschikbaar. De

MONUMENTEN A A N DE
HOO F DS TRA A T

eens per 4 weken. Deze vergaderingen
vinden afwisselend plaats in de

ingediende plannen werden besproken
met de welstandsarchitect. Een aantal

Het plan voor de bouw van een aantal
nieuwe panden tussen de markante

gemeentehuizen van Emmen en
Tynaarlo.

eigenaren kreeg vervolgens subsidie
omdat hun plan kwaliteit toevoegde
aan het straatbeeld.

en monumentale bebouwing aan de
Hoofdstraat van Hoogeveen, leverde
een samenhangend beeld op. De
nieuwbouw sluit in schaal en maat
aan op de omringende bebouwing
en onderscheidt zich daarvan door
het toegepaste materiaalgebruik
en detailleringen. Oud en nieuw
vormen één beeld en zijn daarbinnen
VGIGNKLMGTVKLFCƀGGUDCCT

NA TUUR BEG RA A F P L A A TS
F L UITENB ER G

De ontwikkeling van de
natuurbegraafplaats in Fluitenberg is
een lang proces geweest. Het ontwerp
voor de aula en de urnenmuur is
meerdere malen door de CRKC
van advies voorzien. De voltallige
commissie ging ter plekke kijken
om tot een goede beoordeling te
kunnen komen. Zij keken met name
naar de inpassing in het landschap,
de logica van de interne route en de
wijze waarop de gebruikte materialen

IN CIJ F ERS

Bouwplannen: 52 adviezen
CO MMIS S IE R U IMTEL IJ KE
KW A L ITEIT EN
CUL TUU RHIS TOR IE (CRKC)

De CRKC was in de gemeente
Hoogeveen 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

De rayonarchitect van Libau bezoekt

UITGELICHT
W EL S TA NDS A D VIES

• De eigenaar van het zorgcomplex
in de voormalige kerkboerderij aan

de Korenstraat in Hoogeveen heeft
ook de verdieping van de boerderij
hier inmiddels bij betrokken.

Welstandsadvisering leidde tot
aanpassing van de maat en de schaal
van de gewenste dakkapellen.
© L IB AU
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Midden-Drenthe: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van archeologie, monumenten
en cultureel erfgoed voor de
gemeente Midden-Drenthe. In 2018
ontwikkelden wij bovendien, samen
met Welzijnswerk Midden-Drenthe en
het Dorpenoverleg Midden-Drenthe,
het project ‘Kiek oeze Streek’. Deze
kaart geeft een beeld van onze inzet.
P R O CES O ND ER S TEUNING
KIEK OEZ E S TR EEK

Welzijnswerk Midden-Drenthe,
Dorpenoverleg Midden-Drenthe en
Libau ontwikkelden samen het project
‘Kiek oeze Streek’. Verhalen van
dorpsbewoners leidden daarbij tot de
totstandkoming van de belevingskaart
van de Beilervaart. De enthousiaste
werkgroep heeft inmiddels, onder
leiding van professionals, op basis van
deze kaart het dorpsgebied bepaald en
een centrale boodschap ontwikkeld.
Een aantal verhalen wordt dit jaar
uitgewerkt om op een mobiele
website te worden gezet. Deze
verhalen variëren wat inhoud betreft
van de aanleg en het gebruik van de
Beilervaart tot aangrijpende verhalen
over de Tweede Wereldoorlog. De
mobiele website is eenvoudig uit te
breiden met nieuwe verhalen en kan

ook worden gebruikt in combinatie
met een wandelroute met QR-codes.
Als alles volgens plan verloopt, is de
website voor de zomer van 2019
klaar voor gebruik. Daarna kan de
wandelroute worden gerealiseerd.
Kiek Oeze Streek is mogelijk gemaakt
FQQTſPCPEKÅNGDKLFTCIGPXCPFG
gemeente Midden-Drenthe en de
provincie Drenthe.
HERBES TEMMING L A G ER E
S CHOOL TOT B ES CHER MD
W ONEN

De voormalige christelijke lagere
school in Smilde is aangewezen als
provinciaal monument. Het gebouw
is niet meer in gebruik als school en
de nieuwe eigenaren willen het pand
gaan gebruiken om mensen beschermd
te laten wonen. Zij willen daartoe
in ieder klaslokaal een appartement
realiseren en één klaslokaal inrichten
als gemeenschappelijke huiskamer.
De kenmerkende structuur van het
gebouw, met lokalen aan een gang,
zal hierdoor behouden blijven. De
voormalige gymzaal wordt verbouwd
tot woonhuis voor de begeleiders en
het exterieur van het gebouw wordt
gerestaureerd.

IN CIJ F ERS

Archeologische adviezen: 7
Cultureel erfgoed adviezen/monumentenadviezen: 7
COMMIS S IE RUIMTEL IJ KE
KW A L ITEIT EN
CUL TUU R HIS TORIE (CRKC)

De CRKC behandelt voor de
gemeente Midden-Drenthe de
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
Midden-Drenthe 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. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
/ secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

UITGELICHT
MONUMENTENA D VIEZ EN

• Het munitiemagazijnencomplex
in Nieuw-Balinge is één van de
weinige rijksmonumenten uit
de wederopbouwperiode in
Drenthe. Het complex bevindt
zich ten westen van NieuwBalinge en bestaat uit meerdere
munitiebunkers van verschillende
typen, een wachtgebouw en
een onderhoudsgebouw. Ook
de terreinaanleg is beschermd
als rijksmonument. De

eigenaar wil in het voormalige
wachtgebouw werkplekken,
een mindervalidentoilet en een
rolstoeltoegankelijke entree
realiseren. Het gebouw wordt aan
de binnenzijde op dusdanige wijze
geïsoleerd dat de isolatie later
eventueel weer verwijderd kan
worden. De verbouwing maakt
het mogelijk om het voormalige
wachtgebouw op dit bijzondere
terrein te blijven gebruiken.
• De eigenaar van de Stefanuskerk
© RCE

M UN IT IE M A G A ZIJ N N IE UW -B A L I N G E

in Beilen wil deze kerk volledig
multifunctioneel gaan gebruiken
en diende daarom een plan in
voor de verwijdering van alle
kerkbanken. Advisering van de
monumentencommissie leidde ertoe
dat enkele rijen banken herplaatst
worden en dat de preekstoel
blijft staan. Een groot deel van de
kerkzaal is hierdoor vrij in te delen,
terwijl ook de geschiedenis van
het bijzondere interieur van deze
FKPIURKNMGTMCƀGGUDCCTDNKLHV
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Noordenveld: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van archeologie, monumenten
en cultureel erfgoed voor de
gemeente Noordenveld en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Daarnaast is een
rayonarchitect van Libau lid van de
gemeentelijke welstandscommissie.
Deze kaart geeft een beeld van onze
inzet in 2018.

versterken, aansluiten bij de dorpse
maat en schaal en bijdragen aan
het klimaatbestendig maken en het
vergroten van de biodiversiteit van
het centrum. Het ruimtelijk kader is
in de zomer van 2019 klaar. Omdat
initiatieven in het centrum van
Roden hier niet op kunnen wachten,
ondersteunt Libau de gemeente in de
tussentijd bij de stedenbouwkundige
beoordeling en begeleiding hiervan.

RUIMTELIJK KADER CENTRUM
ONTWIKKELING RODEN

P EIZ ER HOP B EL

Het centrum van Roden is, ondanks
de crisis en de landelijke trend van
het teruglopen van het aantal winkels,
nog behoorlijk vitaal. De gemeente
wil dit centrum toekomstbestendig
maken en met het oog daarop een
ruimtelijk kader ontwikkelen waarin
zij, samen met stakeholders, de
toekomstige koers voor het centrum
uitstippelt. Belangrijke doelen zijn
het behouden van een aantrekkelijk
winkelrondje met voldoende parkeren,
het versterken van de woonfunctie
in het centrum met overwegend
grondgebonden woningen en het
verbeteren van het verblijfsklimaat
van de inrichting van het centrum.
De gemeente vroeg Libau om haar
stedenbouwkundig en procesmatig te
ondersteunen bij de ontwikkeling van
dit kader.
Het kader heeft een beeldend
karakter en bevat principes en een
gereedschapskist met spelregels
om ervoor te zorgen dat de
bovengenoemde doelen ook het
karakter van Roden als esdorp

De monumentale boerderij in de
kern van Peize is tegenwoordig in
gebruik als horecavoorziening. De
eigenaar wilde een betere verbinding
met het terras realiseren door in de
zijgevel van de voormalige schuur
een nieuwe entree te maken. De
monumentencommissie adviseerde om
slechts één opening te maken, deze
zo beperkt mogelijk te houden en
het kozijn terug te leggen in de gevel.
Gebruik van staal voor het kozijn
OCCMVCƀGGUDCCTFCVJGVQOGGP
recente ingreep gaat.
HERBESTEMMING SCHOOL EEN

De openbare lagere school in Een
werd gebouwd als tweeklassige
school en in latere fases uitgebreid
met nieuwe ruimten. De huidige
eigenaar diende een plan in voor
de restauratie en herbestemming
van dit provinciale monument tot
een woonhuis met atelier. Een
bouwhistorische verkenning leidde
tot een ontwerp dat gebaseerd is op
de ontwikkelingsgeschiedenis van de

school. De monumentencommissie
had hier grote waardering voor.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 154 adviezen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 4
CO MMIS S IE R UIMTEL IJ KE
KW A L ITEIT EN
CU L TU UR HIS TOR IE (CR KC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer per
14 dagen.
De CRKC behandelt voor de
gemeente Noordenveld de
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
Noordenveld 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. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
/ secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

UITGELICHT

s
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De welstandscommissie waardeerde
het uitgangspunt van de architect
van het nieuwe kindcentrum in
Veenhuizen om de voor dit dorp
kenmerkende materialen, verbanden
in het metselwerk, kleuren en de
benaming van gebouwen als
referentie te gebruiken. De vertaling
hiervan naar de gepresenteerde
gevelcompositie lag daar in eerste
instantie nog te ver vanaf. De com-

missie adviseerde daarom onder
andere om de karakteristiek van
schilder-/stucwerkvlakken tussen
het metselwerk te versterken. De
architect gaf hier een eigen vertaling
aan door de soms strenge architectuur van Veenhuizen van speelse
elementen te voorzien die aansluiten
bij de kinderen. Het ontwerp van de
school is daardoor eigentijds èn passend afgestemd op de kenmerkende
architectuur van Veenhuizen.
© VD P
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ARCHITE CTEN

• De eigenaar van een nieuw
landgoed bij Steenbergen diende
een plan in voor de bouw van een
woonhuis en een bijgebouw in een
eenvoudige hoofdvorm en een
eigentijds architectuurbeeld. De
welstandscommissie adviseerde
om de monumentaliteit van het
ensemble te vergroten en de gevels
optisch met elkaar te verbinden. Het
geheel lijkt daardoor van een afstand
één groter gebouw.
© KL AA S
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Tynaarlo: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten en
cultureel erfgoed voor de gemeente
Tynaarlo. Deze kaart geeft een beeld
van onze inzet in 2018.
UITBREIDING
FILTERGEBOUW DE GROEVE

Het pompstation De Groeve werd
gebouwd in 1966 en is nog steeds in
gebruik als waterproductielocatie. De
wijze van waterzuivering wordt echter
veranderd en de nieuwe machines die
hiervoor geplaatst moeten worden,
OCMGPWKVDTGKFKPIXCPJGVſNVGTIGDQWY
noodzakelijk. Het ontwerp hiervoor
gaat uit van de realisatie van een
glazen uitbreiding in de vorm van een
verbindingsgang op de verdieping aan
de buitenzijde van het gebouw. De
commissie adviseerde om deze gang
zo minimaal mogelijk, en dus met zo
weinig mogelijk details, vorm te geven.
Hierdoor ontstaat het beeld van een
lichte en subtiele uitbreiding van het
gebouw.
HERB ES TEMMING
VO O R MA L IG E
G EMEENTEHUIZEN

De voormalige gemeentehuizen
van Eelde en Zuidlaren zijn beide
rijksmonument en krijgen allebei
een nieuwe bestemming. In Eelde
gaat het om woonruimte voor
dementerende ouderen en in
Zuidlaren om appartementen. De
monumentencommissie adviseerde in
dit laatste geval om de waardevolle
interieurelementen, zoals schilderingen
op het plafond en de wanden, in beeld
te brengen en deze zoveel mogelijk te

behouden.
Het plan voor de herbestemming
van het voormalige gemeentehuis in
Eelde werd voorafgegaan door een
bouwhistorisch onderzoek en een
kleurenonderzoek, als basis voor het
ontwerp.
Tuinhistorisch onderzoek leidde tot de
keuze om deze te herstellen op basis
van het oorspronkelijk ontwerp van
J. Vroom. De monumentencommissie
waardeert de wijze waarop de historie
van dit gebouw terugkeert in de
toekomst ervan.
VER BOUW IN G EN
NIEUW B O UW VOO RM A L IG
HO TE L P A TER SW OL D E

De gemeente vroeg de
welstandscommissie om een
‘principebeoordeling’ van het plan voor
de verbouwing van en nieuwbouw
bij het voormalige hotel De Braak.
De twee losse panden die hier
oorspronkelijk gebouwd werden, zijn
in 1950 gekoppeld en in 1985 werd
hierbij een uitbreiding gerealiseerd. De
huidige eigenaar wil deze gebouwen
weer scheiden, een deel van de latere
uitbreiding verwijderen en een nieuw
deel bouwen. Het gebouw van het
voormalige hotel heeft de status
‘karakteristiek en beeldbepalend’ en
de gemeente gaf aan dat dit gebaseerd
is op de stedenbouwkundige situatie
en de korrelgrootte van het gebouw.
De welstandscommissie vroeg daarom
aandacht voor de structuur van de
gevels in relatie met de bestaande
gevelopeningen. Zij vroeg om hierbij
ook de zichtbare zijgevel mee te
nemen.

IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 298 adviezen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 12
CO MMIS S IE R UIMTEL IJ KE
KW A L ITEIT EN
CU L TU UR HIS TOR IE (CR KC)

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
Tynaarlo 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. V.H. Ackerman, rayonarchitect /
secretaris welstand
• R.R. Woltjes March, rayonarchitect /
secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

UITGELICHT

s
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De welstandscommissie deed een
aantal suggesties om de maat en
de geleding van de nieuwe sporthal
in het Groote Veen beter te laten
passen bij de schaal van kinderen en
van de tegenoverliggende scholen.
Juist bij eenvoudige gevels is het
belangrijk dat de entree, een luifel
en bijvoorbeeld de naam van het
gebouw nauwkeurig vormgegeven

worden en op de juiste plek
landen. Als deze details elkaar gaan
versterken, krijgt een gebouw meer
identiteit. De adviezen zijn verwerkt
in een aangepast ontwerp.
• Toepassing van de regeling ‘ruimte
voor ruimte’ maakte het mogelijk
om een bedrijfsgebouw aan de
Peizerweg in Bunne te slopen en hier
een woning te bouwen. Door deze
ten opzichte van de weg iets terug te
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plaatsen, ontstaat ruimte voor een
afwijkende vormgeving. Het ontwerp
gaat uit van een smal, langgerekt
pand met een knik erin, een zadeldak
erop een uitbouw aan de zijkant.
Het smalle bouwvolume zorgt
ervoor dat er meer doorzichten in
de lintbebouwing ontstaan.
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