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Haren: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Haren en adviseerde
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018.
HERONTWIKKELING
WOONZORGLOCATIE DE
DILGT

De gemeente Haren vroeg Libau te
adviseren over de herontwikkeling
van een deel van de woonzorglocatie
De Dilgt. Aanleiding was de sloop van
verouderde bebouwing op de hoek
van de Rijksstraatweg met de Dilgtweg
en de vervanging hiervan door
nieuwbouw. De gemeente maakte
zich zorgen over de in het schetsplan
voorgestelde maat en schaal van
de bebouwing op het terrein en de
ligging van de nieuwbouw aan de
Rijksstraatweg. Deze weg heeft de
status ‘beschermd dorpsgezicht’.
Libau maakte vervolgens een
cultuurhistorische, stedenbouwkundige
en architectonische inventarisatie
en analyse en confronteerde
de uitkomsten hiervan met het
schetsplan. Deze confrontatie
leidde er vervolgens toe dat de
gemeente en Libau samen een aantal
verbeterpunten formuleerden.
Deze zijn zoveel mogelijk in de
planuitwerking meegenomen.
Het belangrijkste resultaat dat
in dit traject geboekt is, is de
aanpassing van de schetsen voor
de toekomstige bebouwing aan de
Rijksstraatweg. Deze nieuwbouw
past door verbeteringen van de
ligging, bouwmassa, oriëntatie en
architectonische vormgeving goed in
de reeks van bestaande buitenplaatsen
en villa’s langs deze voor Haren zeer

karakteristieke weg. Het definitieve
plan kreeg van de welstandscommissie
een positief advies.
VERBOUWING
RIJKSMONUMENT ONNEN

Het boerderijtje aan de Dorpsweg in
Onnen is een kenmerkend voorbeeld
van een Gorechtse keuterij. De
eigenaar diende een plan in voor de
verbouwing hiervan, gecombineerd
met nieuwbouw. Enkele adviesrondes
in de monumentencommissie
leidden tot een ontwerp dat zowel
voorziet in een goed functionerend
woonhuis als rekening houdt met
de oorspronkelijke opzet en de
nog bewaard gebleven delen van
de indeling van het monument. De
commissie had waardering voor de
aanlevering van een bouwhistorisch
rapport dat duidelijk maakte welke
waarden nog aanwezig zijn.
APPARTEMENTEN
STATIONSOMGEVING

Het station van Haren ondergaat
een metamorfose met de aanleg
van de fietstunnel en de bouw van
twee appartementengebouwen
aan weerszijden hiervan. De
welstandscommissie had waardering
voor het zorgvuldig ontworpen plan,
maar maakte zich wel zorgen over een
mogelijke verstoring van de samenhang
tussen beide gebouwen door het
tunneltracé. Zij adviseerde de ruimte
rond de gebouwen niet te veel op te
offeren voor praktische zaken die met
het station en het spoor te maken
hebben.
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Bouwplannen: 198 behandelingen,
waarvan 28 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare

mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 8
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 3
Adviezen huisadviseurschap: 12
WELSTANDSCOMMISSIE

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. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Haren in 2018 als
volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren MArch, architect
• R. Koekoek, burgerlid Haren
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Haren in 2018 als volgt
samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect
• drs. G. P. Karstkarel,
architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman, architect
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur
aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect
(extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

UITGELICHT
WE LSTANDSADVIEZEN

• Dit jaar werden de eerste plannen
voor het Nesciopark ingediend,
het bedrijventerrein aan de
noordzijde van de Vondellaan.
Het beeldkwaliteitsplan dat voor
dit gebied ontwikkeld is, zet in
op een duurzame uitstraling van
de panden. Dit moet zichtbaar
worden in hellende daken die zowel
met zonnepanelen als met een

vegetatiedak worden uitgevoerd. De
welstandscommissie vond het lastig
om dit groene criterium goed te
interpreteren, omdat het gewenste
beeld niet altijd overeenkomt
met de praktische uitwerking. Zij
adviseerde desondanks om aandacht
te besteden aan de kwaliteit van het
aanzicht van het dak en de inrichting
van de tuinen. Een aantal plannen
is hierop aangepast en akkoord

bevonden.
• Het eerste ontwerp voor
vervangende nieuwbouw aan de
meerzijde van de Meerweg was
behoorlijk standaard. De commissie
adviseerde het ontwerp meer
individueel te maken, bijvoorbeeld
door de atelierruimte aan de
voorzijde meer te benadrukken. Een
vervolgontwerp hiervoor is positief
beoordeeld.
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