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LOODS HOOFDWEG MEEDEN 



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed 

voor de gemeente Menterwolde. Deze 

kaart geeft een beeld van onze inzet 

in 2013. 

AANPASSING BRUGGEN EN 

VIADUCTEN N33 

De N33 wordt verbreed tot een 

vierbaansweg vanaf het knooppunt 

Assen tot het knooppunt Zuidbroek. 

Dit betekent ook dat meer dan 

30 bruggen en viaducten worden 

aangepast. Een integrale commissie, 

waarin ook een vertegenwoordiger 

van Libau zat, moest ervoor 

zorgen dat alle aanvragen voor de 

benodigde vergunningen efficiënt 

werden afgehandeld. Deze commissie 

vergaderde in 2013 intensief en in 

direct overleg met architecten en 

uitvoerende partij. 

In Menterwolde worden het viaduct 

bij Meeden, de spoorbrug, de 

brug over het Winschoterdiep en 

twee viaducten bij het knooppunt  

Zuidbroek aangepast. Kenmerkend 

voor alle bruggen zijn de afgeronde, 

witte randen van plaatstaal. Alleen 

de spoorbrug heeft een zwarte 

rand. Vanwege het belang van het 

knooppunt Zuidbroek, krijgen de 

viaducten hier een bijzonder accent.   

AGRARISCH BOUWBLOK 

NOORDBROEK

Aanleiding: bouwaanvraag voor 

grootschalige uitbreiding van het 

agrarische bouwblok aan de Eideweg 

te Noordbroek.

Middel: keukentafelgesprek met de 

betrokken agrarisch ondernemer en 

een landschappelijk inpassingsplan / 

erfinrichtingsplan.

Resultaat: een zodanige inpassing van 

het moderne erf in het als agrarisch 

ontwikkelingsgebied aangewezen 

gebied dat deze landschappelijk wordt 

ingepast en groenkwaliteit aan de 

omgeving wordt toegevoegd. 

LANDSCHAPPELIJKE 

INPASSING NOORDBROEK

Aanleiding: bouwaanvraag 

naar aanleiding van uitgeplaatste 

paardenfunctie uit het lint van 

Slochteren naar Noordbroek plus 

bouwaanvraag voor extra opslagloods.

Middel: keukentafelgesprek met de 

betrokken agrarisch ondernemer en 

een landschappelijk inpassingsplan / 

erfinrichtingsplan.

Resultaat: een zodanige inpassing van 

de nieuwe functies op het bestaande 

erf dat de nieuwe bouwwerken 

passen in het omringende 

veenontginningslandschap en er op het 

voorerf meer groenkwaliteit wordt 

toegevoegd. 

 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 53 behandeld, waarvan 

45 niet strijdig en 8 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.  

Archeologische adviezen: 4

Keukentafelgesprekken: 3

Cultureel erfgoed/monumenten-

adviezen: 1

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 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 Menterwolde in 

2013 als volgt samengesteld:

• ir. K. de Haan, architect 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige 

• ing. T. Bouman arch AvB, architect 

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• T. Zondag, architect 

• F.H. Wiersma, voorzitter 

• R. Pot, voorzitter 

• ir. A. Ritsema, architect

• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB, 

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

Menterwolde: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De Wijde Blik is een dwarsstraat aan

de Middenweg in Muntendam 

met een eigen karakter. Binnen 

de strakke, stedenbouwkundige 

structuur worden hier twee 

woonblokken van vier woningen 

gerealiseerd. Opvallend daarbij is 

de forse ruimte ten opzichte van de 

weg die afwijkt van het bestaande. 

De commissie had waardering voor 

deze positie en ook voor de gekozen 

architectuur. Wel vroeg ze aandacht 

voor een zorgvuldige inrichting 

van de voorterreinen met een 

goed zichtbare structuur voor de 

overgang van openbaar naar privé.

• Woonstichting Groninger Huis wilde

haar kantoorpand op de hoek van 

de Kerkstraat en de Vennen in 

Zuidbroek meer uitstraling geven 

en diende met het oog daarop 

een plan in voor een metamorfose 

van de gevels. In dit plan werd de 

lichtgele baksteen van de gevels 

donkerrood geschilderd en werden 

bezoekers middels een enorme, 

natuurlijk ogende pergola naar de 

entree geleid. Libau pleitte voor een 

verdere verfijning van het ontwerp 

en een goede kleurstelling van de 

dakrand. Het ontwerp is vervolgens 

aangepast. 

AANPASSING VIADUCT DUURKENAKKER OUDE EN NIEUWE BRUG BOTERDIEP


