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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 2015. 

NICOLAÏKERK HAREN

De Nicolaïkerk is in het centrum 

van Haren beeldbepalend aanwezig. 

De protestantse gemeente wilde het 

meubilair meer dynamisch kunnen 

opstellen en het verwarmingssysteem 

vernieuwen. Onderzoek maakte 

duidelijk dat het interieur een grote 

gelaagdheid kent. In het ontwerp 

voor de nieuwe inrichting wordt 

hieraan recht gedaan. Waardevolle 

tegelvloeren blijven behouden en 

de oude structuur blijft afleesbaar, 

doordat houten vloeren de plaats van 

de vroegere bankenblokken markeren. 

De nieuwe inrichting biedt ruimere 

mogelijkheden voor hedendaags 

kerkelijk èn multifunctioneel gebruik 

en doet recht aan de historische 

waarde. In overleg met deskundigen 

van de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed is gekozen voor 

een verwarmingssysteem dat geen 

gevolgen heeft voor het monumentale 

orgel.   

SINT NICOLAASSCHOOL 

HAREN

Veroudering van het gebouw in 

combinatie met de groei van het 

aantal leerlingen, leidde bij de Sint 

Nicolaasschool tot de behoefte 

aan een nieuw schoolgebouw. De 

gemeente besloot dit te bouwen 

op de ‘oude’ locatie van het 

Zernike College en vroeg Libau 

een stedenbouwkundige visie en 

beeldkwaliteitscriteria op te stellen. 

Wij analyseerden de kwaliteiten en 

kansen van de plek en verkenden 

de ontwikkelingsmogelijkheden. De 

modellen die hieruit rolden werden 

gepresenteerd aan de omwonenden. 

Het voorkeursmodel werd vervolgens 

uitgewerkt in een stedenbouwkundig 

kader voor de plaatsing, de oriëntatie 

en bijvoorbeeld de architectonische 

uitstraling van het nieuwe gebouw. 

De bestaande kwaliteiten zijn de basis 

voor herontwikkeling van het gebied.   

ARCHEOLOGISCHE RESTEN 

EMDABORG EN LUSTHORST

Waar nu Haren-Noord ontwikkeld 

wordt, werden in de late 16e of 

begin 17e eeuw de buitenhuizen 

Emdaborg en Lusthorst gebouwd. 

Omdat de resten hiervan zich nog 

in de bodem bevinden, is Libau 

als archeologisch adviseur nauw 

betrokken geweest bij het voortraject 

en de bouwwerkzaamheden in de 

nieuwe woonwijk. Het vooronderzoek 

en veldwerk zijn in 2013 en 2014 

uitgevoerd en de uitwerking en 

rapportage werden in 2015 afgerond. 

Libau toetste onder andere de 

kwaliteit van de verslaglegging van de 

opgraving en de uitwerking daarvan.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 107 behandeld, waarvan  

78 niet strijdig en 29 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Adviezen huisadviseurschap: 7 

Archeologische adviezen: 27

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 8

WELSTANDSCOMMISSIE

De  rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten die zijn 

gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie 

vergadert eens per veertien dagen. 

Deze commissie was in de gemeente 

Haren in 2015 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 welstandscommissie is 

vertegenwoordigd in verschillende 

qualityteams in Haren. Twee hiervan 

zijn betrokken bij de ontwikkeling 

van Haren Noord en omdat 

voor dit gebied een uitgebreid 

beeldkwaliteitsplan gemaakt is, is de 

toetsing intensief. Een sterk herstel 

van de woningmarkt heeft ertoe 

geleid dat de eerste woningen die in 

2015 beoordeeld werden inmiddels 

bewoond zijn.  

• Een aantal plannen voor sloop en

vervangende nieuwbouw zorgt 

ervoor dat de Meerweg een 

transformatie ondergaat. De 

welstandscommissie beoordeelde 

in 2015 een drietal van deze 

plannen: een nieuwbouwplan voor 

de afgebrande Rietschans, de bouw 

van een nieuw paviljoen achter het 

familiehotel en de bouw van drie 

villa’s op de plek van het af te breken 

werfje van Helder. Alle plannen zijn 

goedgekeurd. 

• Het ontwerp voor de Sint 

Nicolaasschool werd enkele 

malen getoetst aan de in het 

beeldkwaliteitsplan geformuleerde 

uitgangspunten. Het definitieve plan 

oogstte veel waardering vanwege de 

hoge kwaliteit van het ontwerp.
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