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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand en cultureel 

erfgoed van de gemeente Tynaarlo. 

Deze kaart geeft een beeld van onze 

inzet in 2014.

MONUMENT PATERSWOLDE

Het pand waarin cbs Menso Alting 

in Paterswolde is gehuisvest, is een 

provinciaal monument. Het werd in 

de jaren vijftig van de vorige eeuw 

gebouwd volgens het Groninger 

schooltype. Aanvankelijk met twee 

klaslokalen en zonder gang, zodat 

licht en frisse lucht optimaal in de 

klaslokalen konden komen. Dit 

idee had alles te maken met de 

pedagogische uitgangspunten van 

die tijd. De beide lokalen hadden 

ook elk een eigen voordeur, waarbij 

werd geprobeerd om optimaal aan te 

sluiten op de belevingswereld van het 

kind. In latere tijden werd niet alleen 

het aantal lokalen uitgebreid, maar 

ook een gang toegevoegd. Om het 

gebouw ook in onze tijd bruikbaar te 

houden, ontwikkelde de school een 

verbouwings- en renovatieplan en 

besprak dat in een vroegtijdig stadium 

tijdens het spreekuur Cultureel 

Erfgoed. De Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit en Cultuurhistorie plaatste 

bij de eerste behandeling een aantal 

kanttekeningen bij het plan. Deze 

hadden onder andere te maken met 

de plaatsing van de ventilatie units 

in de lokalen en de verplaatsing van 

een wandmozaïek. Bij de tweede 

behandeling constateerde de 

commissie verheugd dat vrijwel alle 

opmerkingen goed waren opgepakt. 

Het plan was aanmerkelijk verbeterd 

en de commissie adviseerde dan ook 

positief.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 230 behandeld, waarvan 

215 niet strijdig en 15 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Cultureel erfgoed/monumenten-

adviezen: 2

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe eens per 

14 dagen. De kleine commissie, 
bestaande uit de rayonarchitecten van 

Libau, vergadert over het algemeen 

eens per twee weken. 

De grote commissie bestaat 

uit externe deskundigen en 

behandelt naast welstandsplannen 

ook monumentenplannen. Deze 

vergaderingen vinden afwisselend 

plaats in de gemeentehuizen van 

Midden-Drenthe en Emmen. De 

CRKC was voor de gemeente 

Tynaarlo in 2014 als volgt 

samengesteld:

• J.H. van der Laan, voorzitter

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistorie

• A.R. Garrelts, stedenbouw- 

en landschap

• H. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, 

cultuur- en architectuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos, architect AvB

• drs. M. Verweij, consulent RCE

• ir. A. De Groot, rayonarchitect 

• ir. P. Goudswaard, rayonarchitect

• ir. B.J. Smit, secretaris  

U I T G E L I C H T 

Tynaarlo: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 

• Naast het postkantoor in Zuidlaren 

wordt al geruime tijd gebouwd. 

De bouw stond een tijd stil, er 

kwam een nieuwe eigenaar en een 

vereenvoudigd plan. De commissie 

drong aan op behoud van de 

klassieke driedeling van de voorzijde 

en op een dakbekroning in het 

midden.

• De eigenaar van een kleine keuterij 

aan de Norgerweg in De Punt wilde 

het oude pand slopen en vervangen 

door nieuwbouw. De commissie 

maakte hier bezwaar tegen omdat 

er sprake was van een karakteristiek 

pand. Na overleg besloot de eigenaar 

toch in te zetten op renovatie. In 

overleg met de commissie, ontstond 

een plan voor de realisatie van 

uitbreiding aan de achterzijde. 

Tussen het oude en het nieuwe deel 

ontstond een patio   

• Naast het landhuis op het landgoed 

Lemferdinge in Paterswolde staat 

een boerderijtje. De eigenaar wilde 

dit slopen en vervangen door 

nieuwbouw. Vanwege de waarde 

van het landgoed en de typering 

als karakteristiek pand, zette de 

commissie in op (gedeeltelijke) 

renovatie. De eigenaar bleef echter 

voor sloop kiezen en bij het derde 

plan dat hij hiervoor indiende, 

stemde de commissie hiermee onder 

voorwaarden in. 
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