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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten en cultureel erfgoed voor de gemeente Tynaarlo. In 2019 adviseerden wij over 251 
bouwplannen en gaven wij negen adviezen op het gebied van cultureel erfgoed. 
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•  Herbestemming Noorder Sanatorium

•  Zonnepanelen havezate Laarwoud

•  Bouwplan nieuw landgoed Zeijen

•  Appartementen Stationsweg Zuidlaren

•  Eerste woning en landschapsontwerp De Schelfhorst

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Herbestemming Noorder Sanatorium
Het Noorder Sanatorium in Zuidlaren krijgt een nieuwe functie als 
appartementengebouw. Het herbestemmingsplan is tijdens meerdere 
vooroverleggen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie 
besproken. Daarbij werd ook gekeken naar de mogelijkheid om het gebouw uit 
te breiden. In de binnentuinen wordt nieuwbouw gerealiseerd en op een deel 
van de achterste vleugels komt een extra bouwlaag. Binnen het gebouw is 
gezocht naar de meest optimale indeling. Uitgangspunt is dat de bestaande 
structuren, met doorlopende gangen, zoveel mogelijk behouden blijven. De 
monumentencommissie vroeg aandacht voor bijzondere interieuronderdelen 
als vaste zitjes in de hal, lichtstraten in de plafonds, isoleercellen en de 
oorspronkelijke kleurstelling. Zij adviseerde om bouwhistorisch onderzoek te 
laten uitvoeren, teneinde meer inzicht te krijgen in de waarden van het 
gebouw en de ontwikkelruimte. Dit leidde tot schetsontwerpen en een 
zoektocht naar passende vormentaal voor de nieuwe toevoegingen. Voor de 
inrichting van de tuin is eerst een tuinhistorische verkenning uitgevoerd. 
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Zonnepanelen havezate Laarwoud
De eigenaar van havezate Laarwoud in Zuidlaren diende het plan in om 62 
zonnepanelen op het dak te plaatsen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Cultuurhistorie vond dat deze grote hoeveelheid panelen de oorspronkelijke 
uitstraling van de kap van het hoofdgebouw en een zijvleugel van de havezate 
te sterk zou aantasten. De vraag naar duurzame energie weegt in dit geval 
niet op tegen de forse inbreuk op de beeldwaarde van het monument. De 
commissie adviseerde om een andere locatie voor de zonnepanelen te 
zoeken.  

Bouwplan nieuw landgoed Zeijen 
Bij Zeijen wordt een nieuw landgoed gerealiseerd, met daarop een woonhuis, 
een atelier en een garage. Het ontwerp voor het woonhuis gaat uit van 
bebouwing in twee delen. Het ene deel wordt uitgevoerd in steen, staat 
verhoogd boven het maaiveld en heeft open zijden naar het landschap. Het 
andere bouwdeel is gesloten en wordt uitgevoerd in hout. De commissie vond 
dat dit deel in vorm, gevelbehandeling, materiaal en kleur niet aansloot op het 
uitgangspunt om op te gaan in het landschap. Zij vond bovendien dat de 
samenhang in het totale ontwerp ontbrak en dat er geen sprake was van een 
duidelijke ordening van de gebouwen, zoals bedoeld in het 
landschapsontwerp. De commissie adviseerde een meer geïntegreerd 
ontwerp te maken zodat beide delen van het woonhuis meer samenhang 
vertonen en één geheel ontstaat. 

KR8 ARCHITECTEN
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Appartementen Stationsweg Zuidlaren 
Nadat een pastorie aan de Stationsweg in Zuidlaren eerder een nieuwe 
functie kreeg als bankgebouw, worden hierin nu appartementen gerealiseerd. 
Het bestaande pand wordt hiertoe verbouwd en aan de achterzijde uitgebreid 
met nieuwbouw. De commissie vond het jammer dat het ontwerp aan de zijde 
van de Achterom uitging van een formele gevel. Dit staat volgens haar haaks 
op het kleinschalige, dorpse karakter van deze straat. Zij adviseerde om aan 
deze zijde voor een minder formele uitwerking van de gevelcompositie te 
kiezen en nadrukkelijk ook andere maten in het gevelontwerp te introduceren. 

Eerste woning en landschapsontwerp De Schelfhorst 
Nadat het beeldkwaliteitsplan al eerder was vastgesteld, werd in 2019 het 
eerste bouwplan voor De Schelfhorst ingediend. Dit plan voldeed voor het 
grootste deel aan de in het beeldkwaliteitsplan vastgelegde criteria. De 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie merkte wel op dat het 
bijgebouw in vormgeving niet aansloot op de vormgeving van de andere twee 
gebouwen. Zij gaf bovendien aan dat de beoogde integraliteit nog ontbrak in 
de voorlopige inrichtingstekening voor de kavel en adviseerde met name 
aandacht te besteden aan de overgangen naar en tussen de gebouwen. 

Los van deze specifieke kavel verbaasde de commissie zich over de 
wijzigingen in het landschapsplan voor het hele gebied, ten opzichte van het 
beeldkwaliteitsplan. Zij adviseerde om het oorspronkelijke 
landschapsontwerp, met de bijbehorende ordeningsprincipes, weer als een 
helder uitgangspunt terug te brengen. 

LOER ARCHITECTEN

HENCKEL & ZAHIR ARCHITECTS B.V.
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In cijfers
• Bouwplannen: 251 adviezen
• Adviezen cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 9

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRCK)
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 2019 als volgt samengesteld:
• H.H. Assies voorzitter
• T.M. Tel bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra landschapsarchitect /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
• drs. S.M. Tillema cultuurhistorie / secretaris monumenten

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

