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Haren: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed
voor de gemeente Haren. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2013.
SCHOOLGEBOUW GLIMMEN

Het gebouw van cbs De Marke in
Glimmen is een gemeentelijk monument Het oudste deel hiervan dateert
uit 1932, de beide vleugels zijn later
aangebouwd. De school moet worden
verbouwd om onderdak te kunnen
bieden aan de Samenwerkingsschool
Glimmen, waarin twee scholen gaan
samenwerken. Een eerste ontwerp
riep vragen op omdat de nieuwbouw
sterk ingreep op vrijwel de gehele
pleinzijde van het gebouw. Het ontwerp werd daarna zodanig aangepast
dat de nieuwe uitbreiding slechts
beperkt ingrijpt op het oudste, meest
monumentale deel van de school. De
uitbreiding is in dit ontwerp bovendien
herkenbaar als latere toevoeging, zonder dat deze de concurrentie aangaat
met de oorspronkelijke school. De
bestaande school kent een overzichtelijk gangensysteem met een kruisvormig patroon. De commissie adviseerde
in relatie hiermee om nog eens goed
naar de plattegrond van de nieuwbouw
te kijken en de bestaande doorzichten
ook in het nieuwe ontwerp te handhaven.
LAGEWEG N OORDLAREN

Aanleiding: plan om een extra
woning te bouwen op een voormalig

boerenerf in het esdorp Noordlaren.
Middel: landschapsanalyse en studie van de historisch gegroeide
stedenbouwkundige structuur van
Noordlaren, ontwikkeling beoordelingskader.
Resultaat: advies om het plan niet te
realiseren. Daarbij is ook aangegeven
op welke wijze, passend bij het dorp,
eventueel wel een woning op het boerenerf ingepast kan worden.
HANDY-LOCATIE HAREN

Aanleiding: plan van een ontwikkelaar
om een 19e-eeuwse villa langs de
Rijksstraatweg te slopen en te vervangen door een hofje met vrijstaande
woningen.
Middel: stedenbouwkundige analyse
van het plangebied en haar omgeving,
quick scan van de architectuurhistorische waarden van de villa en
een schets met stedenbouwkundige
randvoorwaarden in geval van sloop/
vervangende nieuwbouw.
Resultaat: advies om, gelet op de
cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de villa, in te zetten
op behoud en herstel. Voor het geval
sloop onafwendbaar is, heeft Libau
aangegeven hoe nieuwbouw passend
bij het karakter van de Rijksstraatweg
gerealiseerd kan worden.

kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 6 adviestrajecten.
Archeologische adviezen: 16
Keukentafelgesprekken: 0
Cultureel erfgoed/monumenten
adviezen: 8
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 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 Haren 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. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect
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Bouwplannen: 115 behandeld, waarvan
89 niet strijdig en 26 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Haren heeft een hele bijzondere
woonkwaliteit, wat tot uitdrukking
komt in groene woonwijken
met veel fraai gelegen villa’s en
in oude wegen met daaraan de
restanten van voormalige agrarische
bebouwing. Welstand heeft
een rol in het bewaken van de
verschillende kwaliteiten op deze
plekken en de welstandscommissie
beoordeelde in 2013 een aantal
bijzondere plannen die juist deze
kwaliteiten vertegenwoordigen.
De grote nieuwe, rietgedekte,
villa op de hoek van de Kerklaan
en de Oosterweg bijvoorbeeld.
Nadat de welstandscommissie
meerdere ontwerpen voor een
nieuw woonhuis had afgewezen en

had aangedrongen op inschakeling
van een deskundige architect,
ontstond het plan voor een villa
van allure. Het resultaat is een
beeldbepalend element en een
goed stedenbouwkundig accent aan
het begin van de nieuwe wijk. De
villatraditie van Haren is hiermee
versterkt.
• Waar in Haren de villatraditie werd
versterkt, moest aan de Duinweg
en de Westerseweg in Noordlaren
juist sprake zijn van woningen met
een eenvoudige uitstraling. Veel
opdrachtgevers leggen aanvankelijk
nog wel eens zoveel ambities in de
ontwerpen, dat dit de rust van het
omgevingsbeeld niet ten goede komt.
De betreffende woningen zijn allebei
als zogenaamde ‘schuurwoning’

NIE U W E VE S TI G ING ZER NIK E COL L EGE KERKLAAN

ontworpen. In contrast hiermee,
staat weer het sobere woonhuis dat
ontworpen is voor de Westerse
Drift 82. Dit woonhuis refereert aan
het voormalige boerderijtje dat hier
stond en past goed in het eenvoudige
karakter van de woningen in de
omgeving ervan.
• Het Zernike College krijgt aan de
Kerklaan in Haren een nieuw
gebouw. De welstandscommissie
heeft met waardering kennis
genomen van het plan hiervoor.
• Waardering was er ook voor het
ontwerp voor de vleermuistoren
die inmiddels naast de spoorlijn en
achter de Oosterweg verrezen is.
De vormgeving van de kap en de
gebruikte materialen maken dit tot
een bijzonder bouwwerk.
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