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SCHETSONTWERP  VOORMALIG RAADHUIS EELDE

DIJKSTRA Tuin, Park en Landschap
Buro voor landschapsgeschiedenis en landschapsontwerp.
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FILTERGEBOUW POMPSTATION DE GROEVE

DE MILLYSTRAAT ZUIDLAREN

TUINONTWERP VOORMALIG RAADHUIS EELDE

VOORMALIG HOTEL DE BRAAK PATERSWOLDE

VEENWEG EELDE
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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten en 
cultureel erfgoed voor de gemeente 
Tynaarlo. Deze kaart geeft een beeld 
van onze inzet in 2018. 

UITBREIDING 
FILTERGEBOUW DE GROEVE
Het pompstation De Groeve werd 
gebouwd in 1966 en is nog steeds in 
gebruik als waterproductielocatie. De 
wijze van waterzuivering wordt echter 
veranderd en de nieuwe machines die 
hiervoor geplaatst moeten worden, 
maken uitbreiding van het filtergebouw 
noodzakelijk. Het ontwerp hiervoor 
gaat uit van de realisatie van een 
glazen uitbreiding in de vorm van een 
verbindingsgang op de verdieping aan 
de buitenzijde van het gebouw. De 
commissie adviseerde om deze gang 
zo minimaal mogelijk, en dus met zo 
weinig mogelijk details, vorm te geven. 
Hierdoor ontstaat het beeld van een 
lichte en subtiele uitbreiding van het 
gebouw. 

HERBESTEMMING 
VOORMALIGE 
GEMEENTEHUIZEN
De voormalige gemeentehuizen 
van Eelde en Zuidlaren zijn beide 
rijksmonument en krijgen allebei 
een nieuwe bestemming. In Eelde 
gaat het om woonruimte voor 
dementerende ouderen en in 
Zuidlaren om appartementen. De 
monumentencommissie adviseerde in 
dit laatste geval om de waardevolle 
interieurelementen, zoals schilderingen 
op het plafond en de wanden, in beeld 
te brengen en deze zoveel mogelijk te 

behouden. 
Het plan voor de herbestemming 
van het voormalige gemeentehuis in 
Eelde werd voorafgegaan door een 
bouwhistorisch onderzoek en een 
kleurenonderzoek, als basis voor het 
ontwerp. 
Tuinhistorisch onderzoek leidde tot de 
keuze om deze te herstellen op basis 
van het oorspronkelijk ontwerp van 
J. Vroom. De monumentencommissie 
waardeert de wijze waarop de historie 
van dit gebouw terugkeert in de 
toekomst ervan.    
 
VERBOUWING EN 
NIEUWBOUW VOORMALIG 
HOTEL PATERSWOLDE
De gemeente vroeg de 
welstandscommissie om een 
‘principebeoordeling’ van het plan voor 
de verbouwing van en nieuwbouw 
bij het voormalige hotel De Braak. 
De twee losse panden die hier 
oorspronkelijk gebouwd werden, zijn 
in 1950 gekoppeld en in 1985 werd 
hierbij een uitbreiding gerealiseerd. De 
huidige eigenaar wil deze gebouwen 
weer scheiden, een deel van de latere 
uitbreiding verwijderen en een nieuw 
deel bouwen. Het gebouw van het 
voormalige hotel heeft de status 
‘karakteristiek en beeldbepalend’ en 
de gemeente gaf aan dat dit gebaseerd 
is op de stedenbouwkundige situatie 
en de korrelgrootte van het gebouw. 
De welstandscommissie vroeg daarom 
aandacht voor de structuur van de 
gevels in relatie met de bestaande 
gevelopeningen. Zij vroeg om hierbij 
ook de zichtbare zijgevel mee te 
nemen. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 298 adviezen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 12

COMMISSIE RUIMTELIJKE 
KWALITEIT EN  
CULTUURHISTORIE (CRKC)
De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens per 
2 weken. Deze commissie bestaat uit 
ten minste twee rayonarchitecten van 
Libau die gemandateerd zijn door de 
CRKC.

De grote commissie (CRKC) 
behandelt naast welstandsplannen ook 
monumentenplannen en vergadert 
eens per 4 weken. Deze vergaderingen 
vinden afwisselend plaats in de 
gemeentehuizen van Emmen en 
Tynaarlo.

De CRKC was in de gemeente 
Tynaarlo in 2018 als volgt 
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• T.M. Tel, bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschaps-

architect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer, restauratiedeskundige
• ing. A.T. Zondag, architect
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect / 

secretaris welstand
• R.R. Woltjes March, rayonarchitect / 

secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie / 

secretaris monumenten

U I T G E L I C H T 

Tynaarlo: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De welstandscommissie deed een 

aantal suggesties om de maat en 
de geleding van de nieuwe sporthal 
in het Groote Veen beter te laten 
passen bij de schaal van kinderen en 
van de tegenoverliggende scholen. 
Juist bij eenvoudige gevels is het 
belangrijk dat de entree, een luifel 
en bijvoorbeeld de naam van het 
gebouw nauwkeurig vormgegeven 

worden en op de juiste plek 
landen. Als deze details elkaar gaan 
versterken, krijgt een gebouw meer 
identiteit. De adviezen zijn verwerkt 
in een aangepast ontwerp. 

• Toepassing van de regeling ‘ruimte 
voor ruimte’ maakte het mogelijk 
om een bedrijfsgebouw aan de 
Peizerweg in Bunne te slopen en hier 
een woning te bouwen. Door deze 
ten opzichte van de weg iets terug te 

plaatsen, ontstaat ruimte voor een 
afwijkende vormgeving. Het ontwerp 
gaat uit van een smal, langgerekt 
pand met een knik erin, een zadeldak 
erop een uitbouw aan de zijkant. 
Het smalle bouwvolume zorgt 
ervoor dat er meer doorzichten in 
de lintbebouwing ontstaan. 
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