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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed van 
de gemeente Menterwolde. Deze 
kaart geeft een beeld van onze inzet 
in 2015.

SCHOOLMEESTERSWONING 
NOORDBROEK
De voormalige schoolmeesterswoning 
aan de Hoofstraat in Noordbroek 
heeft een kenmerkend 
klokkentorentje met daarin een klok 
uit 1700. Het gebouw is in gebruik 
geweest als bibliotheek en heeft nu 
weer een woonfunctie. De huidige 
eigenaar wil het pand op de begane 
grond verbouwen en daarbij ook het 
interieur veranderen. In het dak wil 
hij enkele bescheiden dakvensters 
plaatsen. De monumentencommissie 
vond de voorgestelde aanpassingen op 
de begane grond begrijpelijk. Omdat 
de vensters niet zichtbaar zijn vanaf de 
weg, had de commissie ook hiertegen 
geen bezwaren.

TORENLAAN NOORDBROEK
De gevolgen van een aardbeving 
leidden tot een plan voor vervangende, 

aardbevingsbestendige nieuwbouw 
aan de Torenlaan in Noordbroek. De 
nieuwe woning wordt opgebouwd uit 
stalen portalen, vergelijkbaar met de 
manier waarop grote stallen worden 
gebouwd. Transparante kopgevels 
zorgen ervoor dat er voldoende 
licht naar binnen valt. Het dak en 
de wanden worden uitgevoerd in 
fijnschalige golfplaat, wat een markante 
woning oplevert. Het plan voldeed 
niet aan de geldende welstandscriteria, 
maar kent een bovengemiddelde 
kwaliteit. De welstandscommissie 
schreef daarom een gemotiveerd 
positief advies. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 42 behandeld, waarvan 
33 niet strijdig en 9 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Keukentafelgesprekken: 2
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 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 die zijn 
gemandateerd door de grote 
welstandscommissie.

De grote welstandscommissie 
vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Menterwolde 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. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Menterwolde: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De interesse van bedrijven om zich

op het bedrijvenpark De Gouden 
Driehoek te vestigen neemt weer 
toe, wat te merken is aan een 
drietal bouwaanvragen in 2015. 
De plannen varieerden van een 
bedrijfsverzamelgebouw tot een 
enorme overslagloods aan de 
oostrand van het terrein. Alle 
plannen zijn in een vooroverleg 
besproken met de rayonarchitect.  

De definitieve bouwaanvragen 
konden hierdoor vlot worden 
verwerkt.   

• Een boerderij aan de Korengarst in
Noordbroek heeft teveel 
aardbevingsschade opgelopen om te 
kunnen worden gerenoveerd. Dit 
betekent nieuwbouw van een grote 
schuur en een vrijstaande woning. 
De schuur komt op de positie van 
de huidige boerderij en de moderne, 
houten woning aan de oostzijde 

daarvan. De commissie had hier in 
oorsprong bezwaren tegen omdat dit 
afbreuk doet aan het karakteristieke 
beeld aan de Korengarst. De 
toekomstige verdubbeling van de 
N33 maakt het echter lastig een 
woning op de traditionele plaats te 
realiseren. Uiteindelijk is gekozen 
voor een sterkere koppeling tussen 
woning en schuur, waarbij de schuur 
net als de woning van een houten 
bekleding wordt voorzien.
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