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Zuidhorn: cijfers & resultaten
Keukentafelgesprekken

• De verandering van een agrarische
bestemming naar een woonbestemming en de bijbehorende ingrepen in
de bebouwing, waren aanleiding voor
het voeren van keukentafelgesprekken
in Den Horn. Belangrijk aandachtspunt
daarbij was dat het oude rurale beeld
vanaf de openbare weg behouden zou
blijven. Daarnaast is gekeken naar een
goede landschappelijke inpassing van
de benodigde ingrepen op het erf.  
• Een eigenaar van een kippenhouderij in Oldehove wilde zijn bedrijf
verduurzamen en daarom een nieuwe
stal bouwen. Dit moest leiden tot
minder dieren per vierkante meter.
Keukentafelgesprekken hebben geleid
tot een goede landschappelijke inpassing van het geheel, waarbij het erf
met name ook is losgekoppeld van de
nabijgelegen wierde.  
Monumentenadvies

De enige adviesaanvraag die de monumentencommissie in 2012 vanuit de
gemeente Zuidhorn kreeg, betrof een
woonhuis in Niezijl. Dit woonhuis
staat op een belangrijke plek nabij de
brug over het Niezijlsterdiep. Gezien
de verhoudingen van het monument,
de steile kap en de natuurstenen
waterlijst, is sprake van een zeer oud
pand. Wellicht gaat het pand terug

tot de zeventiende eeuw. Het pand is
later, vermoedelijk in de negentiende
eeuw, voorzien van een pleisterlaag.
Deze pleisterlaag verkeert inmiddels
in slechte staat en ingrijpend herstel
is noodzakelijk. De commissie adviseerde te onderzoeken of in plaats van
al het pleisterwerk alleen de slechte
plekken kunnen worden vervangen.
Dit zou voorkomen dat al het onderliggende metselwerk schade oploopt
door het verwijderen van de huidige
pleisterlaag. Ook adviseerde de commissie om het bestaande blokpatroon
nauwkeurig in te meten en toe te
passen bij het herstel, zodat dit historische patroon behouden blijft. Als
het pleisterwerk er (deels) af is, biedt
dit de mogelijkheid voor een beknopte bouwhistorische opname van het
onderliggende metselwerk.
In cijFers

Bouwplannen: 113 behandeld, waarvan
81 niet strijdig en 32 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.  
Stedenbouwkundige adviezen: 2
Huisadviseurschap: geen contract.  
Archeologische adviezen: 14
Keukentafelgesprekken: 5

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 grote welstandscommissie.
De grote welstandcommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Zuidhorn 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. R. Woltjes arch AvB,
   rayonarchitect

welstandsCommissie

De rayonarchitect van Libau bezoekt

uitgelicht
welstandsadviezen

• De realisering van de tweede fase
van de woonwijk De Oostergast verloopt in een aanzienlijk trager tempo
dan de bedoeling was. In 2012 werden 14 projectmatig ontwikkelde en
enkele particuliere woningen vergund
en werd een gedeelte in uitvoering
genomen. De rayonarchitect is lid
van het kwaliteitsteam dat voor de
ontwikkeling van deze wijk is opgezet. Deze commissie kwam in 2012
een aantal keren bij elkaar.
• Drie bouwondernemers hebben
op de locatie van de bijzondere
bebouwing in de eerste fase van
De Oostergast starterswoningen
gebouwd. Dit gebied was in een
eerdere fase van de planvorming
bestemd voor luxere vrijstaande
bebouwing. Het omschakelen naar
de nieuwe doelgroep had ruimtelijke
consequenties. De commissie heeft
met name de grote zichtbaarheid
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van meer informele achterzijden en
de parkeeroplossing als kritische
noot aan de orde gesteld. Het kwaliteitsteam kon hier niet functioneren
vanwege de rol van andere ontwikkelende partijen.
• Op het Stort in Aduard, een oude
stortplaats voor vrijkomend slib
aan het Van Starkenborgkanaal die
getransformeerd is in een waardevol
stukje natuur, is een uitkijktoren
geplaatst. De toren is alleen bereikbaar voor fietsers en wandelaars
en biedt niet alleen uitzicht over
het natuurgebiedje, maar ook op
het open landschap aan de zijde van
Aduard, het kanaal en de overzijde. De welstandsccommissie heeft
vragen gesteld over de locatie, die
naderhand ook gewijzigd is.
• Het project verruiming vaarweg
Lemmer-Delfzijl kwam in 2012 in een
stroomversnelling. De oevers zijn
inmiddels versterkt en het kanaal is

uitgediept. Bij Eibersburen is de enige
nieuwe verhoogde autoverkeersbrug
gerealiseerd en bij Groningen de
eerste verhoogde spoorbrug. Bij
Dorkwerd, Aduard en Zuidhorn
worden de beweegbare bruggen
vervangen en bij Zuidhorn dient
enerzijds een vaste nieuwe hoge brug
te worden gemaakt en anderzijds een
nieuwe spoorbrug ter vervanging van
de oude bestaande. Een aanvaring
van een vrachtschip met de brug bij
Dorkwerd, maakte de vervanging
van deze beweegbare brug urgent.
De provincie Groningen gaf daarom
opdracht om een familie van bruggen
te ontwerpen en die bij Dorkwerd
als eerste hiervan te laten realiseren.
Het plan voor deze bruggen is in de
grote welstandscommissie behandeld
en positief beoordeeld. De commissie had veel waardering voor de
zorgvuldigheid waarmee de ontwerpopgave was benaderd en uitgevoerd.

l o c ati e vo o rm al i g z o n n e hu i s

