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Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van de Detailhandelsvisie Centrum Zuidlaren van december 2009 heeft de Bond 
Heemschut in een brief van 12 mei jl.  voorgesteld een prijsvraag uit te schrijven voor de ontwikkelingen 
in de kern van Zuidlaren met als belangrijkste uitgangspunten niet beoogde kwantitatieve aspecten naar 
de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten van het dorp. Kwaliteiten, die gezien de status van 
beschermd gezicht van nationaal belang geacht worden. Tot op heden heeft de Bond op deze brief nog 
geen o�ciële reactie ontvangen. Dit betreuren wij. Positief is echter dat u een meer integrale visie voor de 
ontwikkeling van Zuidlaren ontwikkelt. Deze visie is door Bureau De Zwarte Hond vastgelegd in het 
Stedenbouwkundig Kader Centrum Zuidlaren, gedateerd 06 juli 2010. Van een werkelijk integrale visie op 
de ontwikkelingen in het volledige centrum is nog geen sprake, alleen de z.g. ontwikkellocaties zijn 
meegenomen. Zelfs de huidige locaties van Albert Heijn en HEMA zijn niet in het stuk opgenomen.
In uw opdracht heeft Drents Plateau een Advies Cultuurhistorie Ontwikkellocaties Zuidlaren-Centrum 
geformuleerd, gedateerd 15 juli 2010. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een concept 
Cultuurhistorische Verkenning Zuidlaren opgesteld, gedateerd op 27 mei 2010.

Het Stedenbouwkundig Kader
Gezien de omvang van de diverse plannen, zal het bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Zuidlaren 
gewijzigd moeten worden. Daarvoor is een grondige cultuurhistorische analyse van het plangebied, die 
dient als basis voor de wijziging, noodzakelijk. Gezien de wettelijke bescherming dient aan die analyse 
extra aandacht besteed te worden. In onze ogen zijn een volledig historisch onderzoek met 
waardestelling en een inventarisatie met waardering van de ontwikkelingen, die hebben plaats gevonden 
na aanwijzing tot beschermd gezicht, onmisbaar. Het thans geldende bestemmingsplan geeft al aan dat 
een aantal eerdere ontwikkelingen niet passen binnen de bescherming. Het geeft echter niet aan welke. 
Het voorliggende Stedenbouwkundig Kader dient in onze ogen gezien te worden als een eerste 
ruimtelijke aanzet (structuurplan) tot een gewijzigd bestemmingsplan. Ook in dit Stedenbouwkundig 
Kader is niet aangegeven hoe de plannen zich verhouden tot het geldende bestemmingsplan en 
evenmin hoe een ander te rijmen is met de Welstandsnota. Voor een goede beoordeling van het 
voorliggende stuk is dit eigenlijk wel noodzakelijk. 
Het Stedenbouwkundig Kader Centrum Zuidlaren beperkt zich tot de huidige ontwikkellocaties en doet 
geen uitspraken over het totale beschermde gebied. Van een grondig historisch onderzoek als 
omschreven is geen sprake. Uitgangspunten zijn de kwantitatieve afspraken tussen gemeentebestuur en 
commerciële partijen.



Bij de Conclusie huidige dynamiek (blz. 21) constateert De Zwarte Hond, dat de toegevoegde volumes, 
zoals gewenst door de ontwikkelaars in het algemeen, dat wil zeggen op alle locaties, te groot zijn. 
Bovendien zijn de massa’s en hoogtes op alle locaties zeer gelijkwaardig, waardoor de afwisseling 
verdwijnt. Heemschut onderschrijft die conclusies.
Hoe een en ander voorkomen en/of afgedwongen kan worden bij de toegezegde kwantiteiten wordt in 
de verdere uitwerking niet vermeld. In het Concept worden aan geen enkele locatie speci�eke eisen 
gesteld. Dit kan niet anders betekenen dan dat op alle locaties de in de “huidige dynamiek” aangeven 
oppervlaktes en hoogtes gerealiseerd kunnen worden. Dat wil zeggen hoogte drie lagen met kap, met 
een gevellengte die ver uitgaat boven die van de bestaande bebouwing. Referentiebeelden ontbreken.
Dit is in strijd met de standpunten en meningen over schaalvergroting van de Rijksdienst en Drents 
Plateau (blz. 2) en met de uitgangspunten van het geldende bestemmingsplan.

Het valt ons op dat aan de dynamiek van Zuidlaren een sterke positieve waarde wordt toegekend. Niet 
alleen in de kaders van bureau De Zwarte Hond, maar ook de Rijksdienst wijst in de historische 
verkenning op de dynamiek en evenzo Drents Plateau in de toelichting van mevrouw Van der Heide in 
het Sprookjeshof. Zuidlaren is echter niet beschermd vanwege zijn dynamiek maar omdat het een zeer 
bijzonder Es- of Brinkdorp is. Grootschalige ontwikkelingen als Dennenoord, Noorder Paviljoen en zelfs de 
Prins Bernhardhoeve lieten het esdorp intact. De in de plannen toe te laten schaalvergroting vindt plaats 
in het dorp zelf. Ter plaatse van de Prins Bernhardhoeve wordt zelfs voorgesteld het dorp binnen te 
rukken. Wij zijn van mening dat de bescherming juist een instrument is om schaalvergrotende ingrepen 
tegen te gaan. Bond Heemschut en Drents Landschap zijn dan ook van mening dat de voorliggende 
ontwikkelingen de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het dorp aantasten en bovendien op 
gespannen voet staan met de bescherming.

De individuele locaties

Prins Bernhardhoeve
Het Beurscomplex wordt gekenschetst als niet passend in de maat en schaal van het dorp. Vervolgens 
worden juist deze storende aspecten aangegrepen om een qua massa en hoogte wellicht nog meer 
storend element te rechtvaardigen, dat bovendien direct aan de Brink gebouwd zal worden. 
In onze ogen mag een “fout” uit het verleden niet goedgemaakt worden met een nieuwe fout. Overigens 
menen wij dat de als schaamgroen beschreven groene voorruimte van de beurs juist een zorgvuldig 
vormgegeven element is dat door de handreikingen naar zowel de Brink, als naar de strakke beurs een 
bu�er tussen oude dorp en grootschalig complex vormt. Deze groene ruimte maakt de schaalsprong 
fysiek aanvaardbaar.
Het zogenaamd herstellen van de gevelwand slaat de plank volledig mis. De voor de beurs verdwenen 
bebouwing bestond waarschijnlijk uit enkele grote rietgedekte boerderijen. Gegevens hierover zijn niet 
aangeleverd. De goothoogte van deze boerderijen zal ongeveer 1,60m geweest zijn voor het bedrijfsge-
deelte en maximaal 3,00m voor het woongedeelte. Ondanks de grootte van deze boerderijen waren ze 
volledig ondergeschikt aan het totale ruimtelijke beeld. Hoe dit beeld was is nog op diverse plekken bij 
andere brinken in het dorp te ervaren en is bekend van oude foto’s. 
Het creëren van een al dan niet verspringende wand met een maximale hoogte van 13m, waarvan de 
bovenste drie als schijnkap vermomd worden, betekent dan ook zeker geen herstel van de historische 
situatie, maar het oprichten van een stedelijke wand en het reduceren van de Brink tot een plein.
De conclusie van Drents Plateau, dat deze ontwikkeling, onder zekere voorwaarden, geen afbreuk aan de 
kwaliteiten van het beschermde gezicht behoeven te doen, onderschrijven wij niet.  



De opmerking dat de Brink altijd omringd is geweest door bebouwing wordt niet onderbouwd. 
Waarschijnlijk zijn aan de Oostzijde pas in de 18e of 19e eeuw boerderijen geplaatst. Het feit, dat geen 
randvoorwaarden aan de woningen op het achterterrein, grenzend aan Laarwoud gesteld zijn, illustreert 
dat zelfs voor de ontwikkellocatie geen volledig integrale visie ontwikkeld wordt. 

Super de Boer/Jumbo
Niet duidelijk is of en in hoeverre het huidige winkelpand verbouwd zal worden. Drie lagen met schijnkap 
in een doorgezet bouwblok naar de Brink is in ieder geval een onaanvaardbare schaalsprong, niet 
passend in het beschermde gezicht.
De locatie Leenman is een gepasseerd station bleek bij de voorlichtingsavond. Als incident is het niet al te 
erg, hoewel de verdichting van de gevelwand te betreuren valt. Als dit project opgenomen zal worden in 
één totaalontwerp voor beide locaties (Leenman en Jumbo) zal het in de procedure mee moeten.
Het tegenoverliggende Berend Botje plantsoen als parkeerruimte in gebruik nemen betekent een 
onnodige verarming van de verblijfskwaliteit van het dorp.

Locatie Blokker/ING
Hier merkt Drents Plateau terecht op dat sprake is van een buitenproportionele ontwikkeling, zowel in 
hoogte als in aaneengesloten gevellengte als in oppervlakte. In tegenstelling tot de suggestie die uitgaat 
van de twee namen gaat het om drie aaneengesloten percelen, Stationsweg 36, 38 en 40.
Het door De Zwarte Hond voorgestane opknippen in lengte door verspringingen in de voorgevel zal 
hierbij geen soelaas bieden. Niet duidelijk is welke speci�eke eisen het stedenbouwkundig kader aan 
bebouwing op deze locatie stelt. De invloed op de Zuiderstraat, eveneens zeer belangrijk voor het 
beschermde gezicht, is onduidelijk.

Locatie Roelfsema
Ook hier is weer sprake van een niet in het beschermde gegeven passende schaalsprong in hoogte, in 
oppervlakte en in gevellengte.
Een verspringende rooilijn, als Drents Plateau suggereert biedt geen soelaas als er geen open ruimte 
tussen is, maar zorgt alleen voor nog meer gevellengte.
De markante vrijstaande woning naast het garagebedrijf zou gehandhaafd dienen te worden.

Brink
De opmerkingen over opruimen en parkeren onderschrijven wij in grote lijnen.  Met het gestelde onder 
Routes, zijn wij het niet eens. Onder “opruimen” is gesteld dat momenteel heel veel ruimte ingenomen 
wordt door infrastructuur. Het lijkt dan ook niet logisch nog meer daaraan toe te voegen in de vorm van 
een “nep” trambaan als �etspad. Als de oude Coevorderweg als historisch belangrijke route herkenbaar 
dient te blijven is een botte afsluiting aan de Noord- en Zuidzijde niet aanvaardbaar.
Voor wat betreft het gestelde onder “randen”  verwijzen wij naar ons standpunt over de Prins Bernhard-
hoeve. De historische noodzaak tot het herstellen van de rooilijn en het omsluiten van de Brink ontbreekt, 
is in ieder geval onvoldoende aangetoond.
De verharding zou niet bij voorkeur uit natuurlijke materialen moeten bestaan, maar dient uit natuurlijke 
materialen te bestaan. De toevoeging mits enz. Verzwakt de wens nog eens extra. 
Sleutelwoorden bij de inrichting van de Brink zouden moeten zijn: sober, eenduidig, informeel en 
natuurlijk. Overigens verwijzen wij naar de zienswijze op het herinrichtingsvoorstel van de Brink.



Conclusie
Bond Heemschut en het Drents Landschap zijn van mening dat het ter visie liggende Stedenbouwkundig 
Kader Centrum Zuidlaren op alle erin genoemde ontwikkellocaties een sterke aantasting van de 
beschermde cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het dorp Zuidlaren mogelijk maakt.
Voor wat betreft de locaties aan de Stationsweg wordt dit standpunt onderschreven in de Conclusie en 
algemeen advies van Drents Plateau. Voor wat betreft de locatie Prins Bernhardhoeve zijn wij van mening 
dat het onjuist is de bebouwing direct aan de Brink te situeren. Een groene vakkundig vormgegeven 
groene bu�er is noodzakelijk om een schaalsprong te kunnen rechtvaardigen. Het gesuggereerde 
woonwijkje dient in de kaders meegenomen te worden.

Heemschut en Drents Landschap adviseren dit plan niet vast te stellen en een nieuw te maken, dat wel 
recht doet aan de waarden van het bijzondere dorp Zuidlaren.
Als hierboven bij “het stedenbouwkundig kader” aangegeven, zou de basis een grondig historisch 
onderzoek, inclusief waardering en waardestelling van het totale gebied horen te zijn.

Hoogachtend,
De Bond Heemschut
Voorzitter, R. H. J. Staal
Voor deze de secretaris

J. van Rooij


