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Tynaarlo: cijfers & resultaten
Libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de
advisering op het gebied van welstand,
archeologie, monumenten en cultureel
erfgoed voor de gemeente Tynaarlo.
Deze kaart geeft een beeld van onze
inzet.
Renovatie en verbouwing
sportgebouw voormalige
Rijksluchtvaartschool

Aanleiding: bouwplan vanwege herbestemming tot bedrijfsgebouw.
Status: provinciaal monument.
Plan: het plan ging uit van een aantal
aanpassingen in het interieur van het
gebouw, afgestemd op de nieuwe
bedrijfsfunctie en rekening houdend
met de bestaande structuur. In de
zuidgevel was aan de buitenzijde een
grote toegangsdeur gedacht, voor het
in- en uitladen van goederen. De westen oostgevel werden bouwfysisch aangepakt en onder andere voorzien van
nieuwe beglazing. De noordgevel bleef
ongewijzigd.
Advies: de commissie reageerde in
eerste instantie negatief op het plan,
omdat de samenhang met de overige
gebouwen van de RLS niet duidelijk
was en omdat de bestaande gevelstructuur werd aangetast. Na uitvoerig
overleg en diverse behandelingen
in de commissie, is het plan zodanig
gewijzigd dat voldoende respect wordt
getoond voor de bestaande historische
en omringende kwaliteiten.
Complex De Zonnehorst

Aanleiding: plan voor het verbouwen
van een woning, onderdeel van complex De Zonnehorst.
Status: provinciaal monument.
Beschrijving complex: De Zonnehorst
is oorspronkelijk een complex bejaardenwoningen, gebouwd in de jaren
1954-1957 naar ontwerp van architect
Klein. De woningen zijn momenteel in
particulier bezit.
Plan: de betreffende woning is een
eindwoning van een blokje van vier

woningen. Het plan gaat uit van het
bouwkundige herstel van de schoorsteen in de zijgevel en het vervangen
van het raam in de zijgevel door een
dubbele terrasdeur. De deur krijgt
dezelfde breedte als het raam, alleen
de borstwering wordt verwijderd.
Advies: de commissie gaat akkoord
met het herstel van de schoorsteen,
maar oordeelt negatief op het voorstel
om het raam te vervangen door een
dubbele terrasdeur. Oorspronkelijk
waren bij dit type woning geen deuren
in de zij- en tuingevels aanwezig. Bij
enkele woningen zijn in het verleden
wel deuren in de tuingevels aangebracht en bij één woning in de zijgevel.
Deze laatste is door de ligging van de
woning nauwelijks in het zicht. Bij deze
woning is dit wel het geval. De in het
verleden aangebrachte gevelwijzigingen
verdienen geen navolging, omdat daarmee de samenhang in het complex in
gevaar komt.
Erfgoed Trust

Samen met de Stichting Het Drentse
Landschap, de gemeenten Emmen,
Tynaarlo, Coevorden, Hoogeveen en
Noordenveld, heeft de gemeente de
mogelijkheden onderzocht hoe haar
eigen panden met een monumentenstatus eventueel kunnen worden
ondergebracht bij de Stichting Het
Drentse Landschap in een zogenaamde
‘Erfgoed Trust’. Doel hiervan is het
behoud van de panden en het waarborgen van het professionele beheer
ervan. Daarbij moet ook sprake zijn
van aandacht voor de kosten, de
efficiëntie en verbindingen met de
lokale gemeenschap. Hiervoor is een
format ontwikkeld, waarin de kosten
voor herstel en instandhouding van
het monument inzichtelijk worden.
Dit format maakt het mogelijk om de
overdrachtswaarde van monumenten
op onafhankelijke wijze vast te stellen.
Libau heeft de gemeenten tijdens dit
onderzoek geadviseerd en begeleid.

In cijfers

Bouwplannen: 40 behandeld, waarvan
31 niet strijdig en 9 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 0
Keukentafelgesprekken: 0
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 4
welstandsCommissie

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per week. 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 welstands- en
monumentencommissie.
De welstands- en monumentencommissie van externe deskundigen
vergadert eens per veertien dagen, dit
gebeurt bij toerbeurt in Hoogeveen
en Beilen.
De welstands- en monumentencommissie was in de gemeente Hoogeveen
in 2012 als volgt samengesteld:
• W.J. Witteveen, voorzitter
• A. Vos arch AvB, architect
• ir. A. Ritsema, architect
• ir. B. Boumans, stedenbouwkundige/
landschapsarchitect
• J. Battjes, bouwhistoricus
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide,
cultuurhistoricus
• I. van den Bovenkamp, burgerlid
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ir. B. Smit, rayonarchitect

uitgelicht
welstandsadviezen

• Uitbreiding supermarkt Paterswolde.
Beoordeling richtte zich op een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Om
het plan mogelijk te maken, moesten
wegen en parkeervoorzieningen
aangepast worden. De commissie
kwam tot een positieve beoordeling
met een paar wijzigingsvoorstellen.
Zij vroeg daarbij met name ook
aandacht voor de inrichting van de
omgeving. Op dit moment is de
entree van de winkel een ontmoetingsplek voor de omgeving en het

is mooi als dat in de toekomst ook
mogelijk is.
• Nieuwbouw multifunctionele
accommodatie te Zeijen. Het ontwerp gaat uit van een fors gebouw
en een volledig afwijkende vormgeving ten opzichte van de bestaande
bebouwing. De commissie heeft
voorstellen gedaan om het gebouw
iets vrijer in de ruimte te plaatsen,
en er is behoorlijk gediscussieerd
over de toe te passen materialen.
De commissie had overigens wel
waardering voor de kwaliteit van het

ontwerp.
• Nieuwbouw woonhuis Meerkoetlaan
te Paterswolde. Het gaat hier om de
nieuwbouw van een woonhuis op
een nieuwe locatie in een straat met
woningen uit de jaren 1920-1940.
De commissie was van menig dat het
ontwerp zich niet goed zou voegen
in het straatbeeld en adviseerde om
de hoofdvorm te wijzigen en de plek
waar gebouwd wordt aan te passen.
Het uiteindelijke plan kreeg een positieve beoordeling.

