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

Doel: ontwikkeling van de voormalige
Rabobanklocatie, passend bij het dorp.
Middel: begeleiding ontwikkeling
bouwplan in atelier door ontwikkelende partij, beoordelen bouwplan
ontwikkelaar.
Resultaat: een stedenbouwkundige
voorbeelduitwerking, passend bij
de ruimtelijke kwaliteiten van de
omgeving. Heldere kaders voor
marktpartijen om plannen voor de
Rabobanklocatie te ontwikkelen en
deze initiatieven vanuit de gemeente te
beoordelen.
DE GAST 2 EN 34

De Gast in Zuidhorn vormt een
aaneenschakeling van fraaie villa’s
en dwarshuizen, ontworpen tussen
ongeveer 1850 en 1930 voor rentenierende boeren en andere notabelen.
Dit bijzondere gebied is van rijkswege
aangewezen als beschermd gezicht en
omvat ook tal van rijksmonumenten.
Twee van deze monumentale huizen
kwamen vorig jaar in andere handen,
hetgeen aanleiding gaf tot aanpassing
van deze panden aan de hedendaagse
woonwensen. De Gast 2 is een fors en
rijk gedecoreerd dwarshuis, gebouwd
omstreeks 1885 in eclectische stijl.
De belangrijkste ingreep vormde hier
de woonkeuken, die in de jaren zestig al eens ingrijpend was gewijzigd.

Daarnaast werd de zolderverdieping
opnieuw ingedeeld. De Gast 34 is een
villa uit 1914, ontworpen in overgangsarchitectuur met jugendstilelementen
door de gerenommeerde, Groninger
architect A. Th. van Elmpt. Ook hier
kreeg de zolderverdieping een nieuwe
indeling met slaapkamers en sanitaire
voorzieningen en werd de keuken
voorzien van een nieuwe inrichting.
Daarnaast is ingezet op herstel van
de oorspronkelijke afwerking van het
interieur van de villa, inclusief het
kleurgebruik.
ARCHEOLOGIE

Aanleiding: uitbreiding ligboxstal op bestaand boerenerf aan de
Mokkenburgweg 5 te Noordhorn.
Middel: raadpleging aardkundige en
archeologische gegevens en bestudering historisch kaartmateriaal. Daarbij
blijkt dat direct ten oosten van het
plangebied in de middeleeuwen een
versterkt huis heeft gestaan. Het gaat
daarbij vermoedelijk om de borg
Ulersma.
Resultaat: uit de analyse blijkt dat
de ondergrond van deze locatie bij
de bouw van het huidige erf sterk
verstoord is. De kans dat hier intacte
archeologische resten aanwezig zijn,
is daarom klein. Aangezien het oude
borgterrein zelf ten westen van het
plangebied ligt, zullen de nog aanwezige resten van de borg door de voorgenomen werkzaamheden waarschijnlijk
niet worden aangetast.

54 niet strijdig en 27 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen
ondervangen.
Huisadviseurschap: 1 adviestraject.
Archeologische adviezen: 20
Keukentafelgesprekken: 7
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 3
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 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 welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Zuidhorn in 2013
als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• r. A. Ritsema, architect
• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect
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• In het hoofddorp Zuidhorn is
ondanks de crisis in de woningmarkt
toch gestaag doorgebouwd. Soms
met een vertraagd programma, zoals
in de Oostergast. En soms met een
programma dat wat is aangepast aan
de marktomstandigheden, zoals in
het Stationsgebied waar starterswoningen zijn gebouwd in plaats van
vrijstaande. In Zuiderzon was sprake
van een combinatie van vertraging en
aanpassing. In plaats van vrijstaande
woningen zijn hier iets meer huurwoningen in de vorm van twee-onder-een-kap verschenen en de kavels
voor vrijstaande woningen verkopen
iets minder snel dan gepland. De
kwaliteit van de woonomgeving
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heeft daar tot op heden niet onder
geleden.
Bijna alle plannen voor de
Oostergast worden in een kwaliteitsteam beoordeeld en geaccordeerd.
De rayonarchitect van Libau is lid
van dit team, evenals de wethouder
ruimtelijke ordening van de gemeente, een ambtenaar en vertegenwoordigers van de ontwikkelaars. Deze
werkwijze wordt door alle betrokkenen zeer gewaardeerd.
• De boerderij ‘Okswerd’ van de
familie Aalfs op de oude Roderdijk
bestaat uit een in de jaren dertig
ontworpen voorhuis en schuur in
de vorm van een zogenaamde stelpboerderij. Vervanging van de schuur
door een eigentijdse schuur met

een flauw dak en een hoge goot
leverde niet alleen een bouwkundig,
maar ook een architectonisch probleem op.
Het met asbestgolfplaten bedekte
schuurdak is daarom vervangen door
een identiek aan de oude schuurvorm, nieuw en uiteraard asbestvrij,
golfplaten dak op een constructie
van stalen spanten. Het dak is aan de
zonzijde volledig belegd met zonnepanelen.
• Aan de rotonde bij het Stationsgebied in Zuidhorn wordt de nieuwe
brede school gebouwd in de vorm
van een ovaal, gericht naar de rotonde. De commissie sprak tijdens de
behandeling van het bouwplan haar
waardering voor het ontwerp uit.
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