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Begeleiding herbestemming
De oude melkfabriek in De
Bijeenkomst Groen Erfgoed

Groeve wordt herbestemd tot een

Op 3 december vond de

ontmoetingsplek met lunchcafé,

themabijeenkomst Groen Erfgoed

DuMo Spreekuur

plaats, georganiseerd door

Bent u eigenaar van een

Steunpunt Erfgoed Drenthe. Aan

monument en wilt u uw

de hand van korte presentaties

monument

zijn stellingen geponeerd, zorgen

verduurzamen? Steunpunt

en actualiteiten geuit,

Erfgoed Drenthe organiseert op

oplossingen aangedragen en

verzoek een DuMo (Duurzame

prioriteiten voor de toekomst

Monumentenzorg) spreekuur

benoemd. Lees meer

waarbij de gemeente en RCE
worden uitgenodigd. Via onze
website kunt u ook onze folder
’12 duurzaamheidstips voor
monumenten’ downloaden. Lees
meer

bed & breakfast en medisch
centrum. Samen met een team
van specialisten adviseert
Steunpunt Erfgoed Drenthe,
partner van het Kenniscentrum
Herbestemming Noord, de
initiatiefnemers. Het Steunpunt
adviseert op het gebied van
cultuurhistorische waarden,
financiering en zorgt voor de
afstemming tussen partijen
waaronder met de gemeente
Tynaarlo. Lees meer

Activiteit ‘Wij maken het

Pand zoekt gebruiker:

Tip: monumententoezicht.nl

mooier’

Boerderij de Braemscamp

Kent u de website

Kent u een locatie in het landelijk

Het Drentse Landschap zoekt

monumententoezicht.nl al? Dit is een

gebied, in een dorp of aan de

een nieuwe huurder voor de

praktisch hulpmiddel voor

rand van de stad waar

Saksische Boerderij de

gemeentelijke toezichthouders met

verbetering mogelijk is? Markeer

Braemscamp. Deze recent

veel informatie over juridische kaders

de locatie op de interactieve

geheel gerenoveerde

en restauratietechniek. Ga naar de

website ‘Kiek op de kaart van

woonboerderij ligt op het

website

Drenthe’. Natuur en

landgoed De Havixhorst in de

Milieufederatie Drenthe,

historische omgeving van De

Steunpunt Erfgoed Drenthe en

Schiphorst, nabij Meppel. Lees

Libau maken werk van deze

meer

locaties, samen met de bewoners
en een netwerk van
professionals. Samen maken we
Drenthe nog mooier! Ga naar de
kaart
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