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Tynaarlo: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten en
cultureel erfgoed van de gemeente
Tynaarlo. Deze kaart geeft een beeld
van onze inzet in 2015.
RIJKSMONUMENT EELDE

Begin jaren ’40 bouwde de ‘Luftwaffe’
een complex van drie bombestendige
gebouwen in de buurt van vliegveld
Eelde. Eén van deze gebouwen is een
camouflageboerderij die bedoeld was
als werkplaats/garage maar op het
eerste gezicht een Drentse boerderij
lijkt. Dit rijksmonument, dat zelfs
over op de muur geschilderde luiken
beschikt, is momenteel in gebruik
als kantoor. De huidige eigenaar
wilde deze functie uitbreiden en
daartoe in de schuur kantoorruimtes
realiseren en extra dakvensters
aanbrengen. Uit het oogpunt van
duurzame energie wilde hij bovendien
zonnepanelen op het dak leggen.
Een eerste adviesronde leidde tot
een meer terughoudende oplossing
voor de ingrepen in de dakvlakken.
De monumentencommissie ging
vervolgens akkoord.
LANDSCHAPPELIJK
BOUWEN

Libau benadert ruimtelijke opgaven
integraal en vanuit de kwaliteiten van
de plek. Wij vinden het belangrijk
om hiermee het draagvlak voor
ruimtelijke kwaliteit te vergroten en
betrokken partijen bij planvorming te
inspireren. Vanuit deze benadering, en
onze betrokkenheid bij het prachtige

Drenthe, vonden wij het initiatief
van de gemeente Tynaarlo om een
tentoonstelling en een symposium
te organiseren rondom het thema
Landschappelijk Bouwen belangrijk.
Wij hebben hieraan daarom graag een
financiële bijdrage verleend.

COMMISSIE RUIMTELIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

TE ZEIJEN

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe eens per
twee weken. De kleine commissie,
bestaande uit ten minste twee
rayonarchitecten van Libau, vergadert
over het algemeen eens per twee
weken.

De provincie Drenthe en de gemeente
Tynaarlo ontwikkelen samen een
pilot voor de realisatie van een
bijzondere woonvorm voor senioren.
Het project op het erf ‘Huis te
Zeijen’ gaat uit van wonen, welzijn,
dienstverlening, zorg, dagbesteding en
toerisme in een integraal concept. De
bestaande boerderij krijgt een nieuwe
bestemming als ontmoetingsplek,
zorgpunt en ruimte voor logies.
Bijgebouwen als een ligboxenstal
worden gesloopt en vervangen door
nieuwbouw van levensloopbestendige
wooneenheden. Het streven is om
het geheel stedenbouwkundig en
landschappelijk goed in te passen, in
samenhang met de tegenoverliggende
Cremerhoeve. Bij het project
zijn zowel een architect als een
landschapsarchitect betrokken. Libau
adviseerde vanuit de welstand al in
een vroeg stadium over de samenhang
tussen de bouwmassa’s en de
uitstraling van het geheel.

De grote commissie behandelt
naast welstandsplannen ook
monumentenplannen. Deze
vergaderingen vinden afwisselend
plaats in de gemeentehuizen van
Midden-Drenthe en Emmen. De
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
en Cultuurhistorie was in de
gemeente Tynaarlo in 2015 als volgt
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• J.J. Battjes, bouwhistoricus
• ir. A.R. Garrelts, landschapsarchitect/
stedenbouwkundige
• H.G. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide, architectuuren cultuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, arch AvB, architect
• drs. M.S. Verweij, toehoorder RCE
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris
monumenten
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Bouwplannen: 234 behandelingen
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 3

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De bouw van een nieuwe woning aan
de vroegere Plankensloot in
Midlaren leidde tot de behoefte aan
een integraal ontwerp voor woning
en erf. Het gaat hier immers om een
bijzondere plek. Bestaande bomen
zijn in het ontwerp meegenomen. De
nieuwe woning wordt noordelijk van
de singel geplaatst, waarbij het water

G R O N I N G E RS T R A A T MIDL A R EN

van de sloot iets wordt doorgetrokken. Het pand krijgt het robuuste
uiterlijk van een schuurwoning: een
langgerekt volume in één bouwlaag
met kap, die door een aantal grote
toevoegingen en insneden wordt
verbijzonderd. De kopgevels zijn
gesloten naar de Groningerstraat en
open in de richting van het meer.
• Dat het Beeldkwaliteitsplan voor

Rietwijk hoge ambities kent, wordt
bij uitstek ook duidelijk in het plan
voor de bouw van een woning aan
de Grasjuffer. Het volume heeft
een heldere opbouw en wordt zo
geplaatst dat hij de entree van het
eiland markeert. De vorm van de
woning wordt versterkt door het
gebruik van duurzame materialen en
een zorgvuldige detaillering.
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