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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Haren en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014.

DENNENLAAN GLIMMEN

Wat: opstellen stedenbouwkundig 

kader en beeldkwaliteitscriteria voor 

een inbreidingslocatie in Glimmen. 

Doel: heldere kaders voor plaatsing, 

oriëntatie, typologie, hoofdvorm 

en architectonische uitstraling van 

woonbebouwing, rekening houdend 

met in het plangebied voorkomende 

kwaliteiten.

Middel: locatiebezoek, analyse 

kwaliteiten en kansen, verkennen 

ontwikkelingsmogelijkheden en 

uitwerking in een stedenbouwkundig 

kader met beeldkwaliteitscriteria.

Resultaat: rapport met 

stedenbouwkundige kaders en 

beeldkwaliteitscriteria waarmee het 

plangebied wordt herontwikkeld.

ECOLOGISCHE 

VERBINDINGSZONE

De Dienst Landelijk Gebied wil in 

een deel van het dal van de Drentse 

Aa en in een dwarsdal hiervan, de 

Besloten Venen, een ecologische 

verbindingszone realiseren. Deze 

dalen zijn in de steentijd door de 

mens bewoond. Het dwarsdal wordt 

bovendien gekruist door de oude 

Heerweg die van Coevorden naar 

Groningen liep. Om deze route naar 

het noorden te kunnen controleren, 

werd hier aan het eind van de 12de 

of het begin van de 13de eeuw 

een ringwalburcht aangelegd. Van 

deze burcht zijn alleen de sporen 

van de wallen en de grachten 

overgebleven.  Aan het eind van de 

14e eeuw liet bisschop Frederik van 

Blankenheim nabij de daloversteek 

waarschijnlijk een nieuwe versterking 

bouwen, Blankeweer of Blankenborg 

geheten. De exacte locatie van dit 

verdedigingswerk is tot op heden 

onbekend. 

Libau heeft per inrichtingsmaatregel 

een archeologisch advies uitgebracht 

op basis van de verzamelde 

informatie. Deze adviezen variëren 

van planaanpassing of archeologische 

begeleiding tot het zonder 

archeologisch of cultuurhistorisch 

bezwaar kunnen uitvoeren van de 

plannen.

VILLA HAREN

In een typerende villabuurt, uit de 

jaren dertig van de vorige eeuw, 

staat een kleine villa die dankzij de 

prominente rietkap een opvallende 

verschijning is. De eigenaar wilde 

deze aan de achterzijde uitbreiden. 

De monumentencommissie had 

waardering voor de gekozen opzet 

waarbij een nieuw volume door middel 

van een tussenlid werd verbonden 

met het bestaande woonhuis. Ook het 

‘aardse’ materiaalgebruik met riet en 

baksteen stemde positief.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 106 behandeld, waarvan 

87 niet strijdig en 19 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 8 adviestrajecten.  

Archeologische adviezen: 29

Cultureel erfgoed adviezen: 8

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Haren in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect

 

 

U I T G E L I C H T 

Haren: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De beoordeling van de bouwplannen

voor Haren-Noord gebeurt in 

twee verschillende Qualityteams. 

In deelgebied 3-4 zijn vorig jaar nog 

enkele particuliere kavels uitge-

geven en voor deelgebied 5-6 zijn 

de eerste definitieve bouwplannen 

gemaakt. Toetsing gebeurt op basis 

van een zeer uitgebreid en redelijk 

gecompliceerd beeldkwaliteitplan. 

Daarbij wordt gestreefd naar dorpse 

variatie en eenvoudige en betaalbare 

woningen.

• De welstandscommissie

beoordeelde in 2014 het plan voor 

een winkelcentrum met daarboven 

appartementen en twee apart 

staande appartementsgebouwen 

in Oosterhaar. De kritische 

opmerkingen van de commissie 

werden opgepakt en leidden tot een 

verbeterd ontwerp.

• Achter Familiehotel Paterswolde

wordt paviljoen Van de Dame 

gebouwd. Het ontwerp hiervoor 

oogstte veel waardering van de com-

missieleden. Het in juni heropende 

restaurant De Rietschans werd twee 

maanden later door brand verwoest. 

Het plan voor de herbouw kon vorig 

jaar al in de welstandscommissie 

besproken worden.

WONING AAN DE LUTSBORGWEG VILLA OOSTERWEG HAREN-NOORD


