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Menterwolde: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten en
cultureel erfgoed van de gemeente
Menterwolde. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2014.
MAATWERKBENADERING

Een opvallend fenomeen in het
Groninger landschap is de opkomst
van paardenfokkerijen en de
professionalisering van houderijen
van sportpaarden. In de gemeente
Menterwolde leidde dit tot een
aanvraag voor de bouw van een
grote rij- en stallingshal aan het
Egypteneind in Muntendam. De
maatvoering van de nieuwbouw paste
niet bij het kleinschalige karakter
van dit gebied. De eigenaar van
het bedrijf was gevoelig voor de
argumenten en ontwikkelde samen
met Libau en de gemeente een plan
waarin de bestaande stalruimte
behouden bleef en er daarnaast een
kleinere rijhal gebouwd werd. Deze
laatste werd niet alleen bouwkundig

maar ook via beplanting ingepast
in het landschap. Deze beplanting
onttrekt de nieuwbouw aan het
directe zicht en maakt de plek van
het erf ten opzichte van de reeds
bestaande landschappelijke structuren
meer inzichtelijk. Een halfopen
groenstructuur zorgt voor een
zachte overgang van het erf naar het
achterliggende open landschap en
daarmee voor een openbare ruimte
met meer kwaliteit.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 36 behandeld, waarvan
32 niet strijdig en 4 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen
Maatwerkbenadering: 2 adviezen.

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 Menterwolde in
2014 als volgt samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• In het groene deel van de Kerkstraat
in Zuidbroek wordt een woning
vervangen door nieuwbouw. De
eigenaar liet een ontwerp maken
voor een woning in jaren dertig stijl.
Tijdens een verkennend gesprek gaf
de rayonarchitect adviezen waarmee
dit ontwerp nog in stijl verbeterd
zou kunnen worden. Ook na de
eerste commissiebeoordeling volgde
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nog een aantal adviezen om het huis
verder te verfijnen. De definitieve
aanvraag is inmiddels goedgekeurd.
• De eigenaar van het tankstation aan
de Hereweg in Meeden wil dit
station verhuizen en had een voorkeur voor een nieuwe locatie in de
nabijheid van de N33. Het tankstation zou aan de zuidzijde van de
rotonde gebouwd kunnen worden,
maar een eerste ontwerp stuitte

op bezwaren omdat de commissie
vond dat het station hierin te dicht
op de Hereweg en de rotonde was
geplaatst. De eigenaar kreeg het
advies om het station meer direct
aan de carpoolplaats te koppelen. Na
een zorgvuldig onderzoek van de planologische grenzen en de manoeuvreerruimte voor de tankwagen
werd een tweede ontwerp ingediend
dat positief werd beoordeeld.
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