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

Op verzoek van de gemeente Tynaarlo
gaf Libau in 2013 een inhoudelijke
reactie op de concept erfgoednota van
deze gemeente. De nota werd positief
ontvangen en zal een belangrijk
instrument zijn om cultuurhistorie
als wezenlijk onderdeel te zien van
de identiteit en ontwikkeling van de
gemeente. In de erfgoednota wordt
concreet aangegeven hoe de gemeente
om wil gaan met haar cultuurhistorie
ten gunste van ruimtelijke plannen,
ontwikkeling, leefbaarheid, toerisme
en educatie.
ERFGOED TRUST

Stichting Het Drentse Landschap en de
gemeenten Hoogeveen, Noordenveld,
Tynaarlo, Coevorden, Emmen en
Midden Drenthe, gingen in 2012 met
elkaar in gesprek over de oprichting
van een erfgoedtrust. De betrokkenen
wilden de mogelijkheden onderzoeken
om gemeentelijk monumentaal
vastgoed onder te brengen in een
provinciale erfgoedtrust. Libau
Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe
begeleidde dit proces vanaf de start.
De gesprekken tussen de partijen
lopen door in 2014.
WOONHUIS PATERSWOLDE

Het woonhuis aan de Boterdijk 15
te Paterswolde is een voorbeeld
van moderne villabouw uit de
wederopbouw. Het huis is gebouwd
in 1951 en in 1963 voorzien van
een passende uitbreiding. Het pand,
dat sinds 2009 op de provinciale
monumentenlijst staat, is gedekt
met een zadeldak met een flauwe
dakhelling, afgewerkt met een
bitumineuze afdekking.
De eigenaar van de woning wilde
het dak voorzien van een betere
thermische isolatie en had daarvoor
een plan gemaakt dat ervan uitging dat
de isolatielaag bij de dakoverstekken
verjongd zou worden. De voor deze
architectuur kenmerkende slanke
dakrandbeëindiging blijft daardoor

ST AT I O N S W E G 20 ZUIDL A R EN

behouden. De Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Cultuurhistorie
adviseerde positief over het plan.

worden, kon de commissie zich in
grote lijnen met dit aangepaste plan
verenigen.
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De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie kreeg in 2013
het verzoek om een advies uit te
brengen over het restauratie- en
onderhoudsplan van het orgel in de
kerk aan de Hoofdweg in Eelde. De
orgelkast dateert uit 1915 en was
dringend aan onderhoud toe. Het
schilderwerk was in de loop van de
jaren dof en vervuild geworden en de
kleur van de mahonie-imitatie vaal. Het
schilderwerk vertoonde bovendien op
verschillende plekken barsten.
Het plan was erop gericht de orgelkast
de oorspronkelijke kleur terug te
geven. Deze kleur is een imitatie
van de kleur van eikenhout en past
beter bij bijvoorbeeld de kansel, de
herenbanken en de lambriseringen in
de kerk.
De commissie constateerde met
waardering dat het onderhoudsplan
goed was onderbouwd met een
kleurhistorische verkenning en dat
het plan de kleursamenhang van het
interieur van de kerk versterkt. De
commissie adviseerde daarom positief.

Bouwplannen: 159 behandeld, waarvan
146 niet strijdig en 13 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 1
Keukentafelgesprekken: 0
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 10

WINKELPAND ZUIDLAREN

De Stationsweg in Zuidlaren vormt
een belangrijk winkelgebied in het
beschermde dorpsgezicht. Het
straatbeeld wordt bepaald door van
oorsprong vrijstaande bebouwing,
meestal met de nok haaks op de weg
georiënteerd. De wens om winkels
uit te breiden, betekent ook dat de
open situatie tussen de panden het
gevaar loopt om dicht te groeien.
Dit werd heel concreet bij het
voorstel voor de uitbreiding van het
winkelpand aan de Stationsweg 20.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie adviseerde daarom
negatief over het eerste voorstel. Het
schetsplan werd vervolgens zodanig
aangepast dat de uitbreiding minder
breed werd en terug werd gelegd
ten opzichte van de rooilijn van de
voorgevel. De uitbreiding werd in dit
aangepaste plan bovendien transparant
vormgegeven. Hoewel de uitwerking
van het geheel nog verbeterd moest

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 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
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en
Cultuurhistorie.
De CRKC, bestaande uit externe
deskundigen, vergadert eens per
veertien dagen in Beilen en behandelt
welstands- en monumentenplannen.
Deze commissie was in Tynaarlo in
2013 als volgt samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• A. Vos Arch AvB, architect
• ir. A. Ritsema, architect
• ir. B. Boumans, stedenbouwkundige/
landschapsarchitect
• A.R. Garrelts, stedenbouwkundige/
landschapsarchitect
• J. Battjes, bouwhistoricus
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide, cultuurhistoricus
• drs. M. Verweij, consulent RCE
• ir. A.P. Steenhuis, rayonarchitect
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
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