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Menterwolde: cijfers & resultaten
Renovatie De KERKHÖRN
Zuidbroek

De Kerkhörn heeft in de loop van de
geschiedenis verschillende functies
gehad. Het zuidelijke deel van dit
pand werd rond 1680 gebouwd, het
noordelijke deel is zestiende eeuws of
nog ouder. Dit deel is waarschijnlijk
gebouwd als pastorieboerderij, een
zogenaamde ‘weem’. Het pand was
vervolgens tot 1866 in gebruik als
schoolgebouw met meesterswoning
en werd in een later stadium gebruikt
als armenhuis. Momenteel is het in
gebruik als verenigingsgebouw van de
kerk. Het pand staat op de lijst van
karakteristieke panden in Zuidbroek.
Het renovatieplan moet ertoe leiden
dat het gebouw geschikt wordt voor
verschillende soorten bijeenkomsten.
De gemeente heeft monumentenadvies gevraagd vanwege de waarde van
het gebouw voor het monumentale
kerkelijke ensemble als geheel, met
kerkhof, kerk en vrijstaande toren.
Het perceel van de ‘Kerkhörn’ grenst
aan de achterzijde aan het kerkhof.
De achterbouw, die uit de tweede
helft van de twintigste eeuw dateert,
wordt vergroot. De achtergevel valt
straks samen met de kerkhofmuur. Na

lichte aanpassing van de plannen blijven
nieuwe vensters in de achtergevel
achterwege, waardoor het karakter
van de huidige kerkhofmuur behouden
blijft. De nieuwe aanbouw aan de achterzijde wordt teruggezet ten opzichte
van de zijgevels van het hoofdgebouw,
zodat duidelijk is dat deze aanbouw
een latere, ondergeschikte toevoeging
is. De commissie is verheugd dat het
bijzondere, historische gebouw weer
goed gebruikt gaat worden, en deel
blijft uitmaken van het eeuwenoude
kerkelijke ensemble.
In cijFers

Bouwplannen: 46 behandeld, waarvan
30 niet strijdig en 16 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 4
Keukentafelgesprekken: 1
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 3

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 Menterwolde in
2012 als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. J. van de Bospoort,
stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• R. van der Molen, voorzitter
• ir. N.E. Gerritsma, architect
• Mw. R. Pot, voorzitter
• Mw. ir. A. Ritzema, architect
• ir. P.W. Havik, voorzitter
• ir. H. Spoelstra, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect

welstandsCommissie

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens per

uitgelicht
welstandsadviezen

• Inpassing appartementencomplex aan
Het Loeg te Muntendam. Dit appartementencomplex kent een markante opzet die aansluit op zowel
de lintbebouwing aan Het Loeg als
de individuele woningen aan de J.F.
Kennedylaan. Het complex draagt
daarmee ook bij aan het herstel van
de stedenbouwkundige structuur.
De samengestelde contour van
twee bouwlagen met een kap en de
materiaalkeuze is traditioneel, met
loggia’s en een zorgvuldige gevelcompositie is een eigentijdse uitstraling
gerealiseerd. De welstandscommissie was onder de indruk van het
volhoudingsvermogen van de initiatiefnemers en de gemeente. Mede

hierdoor is dit gebied, na jaren een
rotte kies te zijn geweest, gesaneerd
en heeft het plan bijgedragen aan de
uitstraling van het dorp als geheel.
• Invulling centrumplan hoek
Spoorstraat/Pijpstraat te Zuidbroek.
Dit hoekpand omvat winkels op de
begane grond met daarboven appartementen. Het is aansluitend aan de
supermarkt gebouwd, en kent een
hoger volume dan de supermarkt
zodat de hoek geaccentueerd wordt.
Het gekozen bouwmateriaal sluit
aan bij de supermarkt, zodat een
evenwichtig beeld is ontstaan. Libau
vroeg extra aandacht voor de architectonische hoekoplossingen. De
welstandscommissie heeft positief
over het plan en met name over de
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dorpse schaal ervan geoordeeld.
• Nieuwbouw appartementencomplex
Pijpstraat te Zuidbroek, evenwijdig
aan het Winschoterdiep. Advisering
van de welstandscommissie heeft
ertoe geleid dat het oorspronkelijke
plan, waarin sprake was van een
fors woonblok met vijf bouwlagen,
plaats maakte voor drie aan elkaar
gekoppelde stadsvilla’s in drie
bouwlagen. De bovenste laag is als
een bekroning vormgegeven. In de
klassiek gekozen opzet is veel aandacht besteed aan een fijnschalige
en correcte detaillering. Er is sprake
van een verbeterde woonkwaliteit
doordat vooral het uitzicht over het
Winschoterdiep is benut.
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