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Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Het beeld van Zuidlaren zal door een aantal, in relatie tot het dorp grootschalige ontwikkelingen in de nabije 
toekomst sterk veranderen. Het meest ingrijpend zijn de invullingen van garage  Roelfsema en van het terrein 
van de Prins Bernhardhoeve aan de oostzijde van de Grote Brink. Een en ander is in de Detailhandelsvisie 
Centrum Zuidlaren beschreven. Deze Detailhandelsvisie is door WPM Planontwikkeling BV in opdracht van de 
gemeente opgesteld. In de visie komen vooral kwantitatieve aspecten aan de orde. Kwalitatieve aspecten, op 
het gebied van stedenbouw en architectuur, alsmede de invloed op cultuurhistorische waarden van de kern 
van Zuidlaren zijn (nog?) niet genoemd. Ruimtelijke consequenties van de genoemde oppervlakten aan 
winkels, woningen en parkeren zijn niet inzichtelijk gemaakt. Het feit dat de ontwikkelingen plaats zullen 
vinden in een Beschermd Dorpsgezicht is niet vermeld.

De Bond Heemschut is een landelijke vereniging die zich al bijna 100 jaar inzet voor het Nederlands cultureel 
erfgoed. Ook de cultuurhistorische kwaliteit van het dorp Zuidlaren heeft de aandacht van de Bond, wat 
bijvoorbeeld blijkt uit de zienswijze op het voorontwerp voor de herinrichting van de Brink, die de provinciale 
commissie voor Drenthe heeft ingediend.

Heemschut is bezorgd over de ontwikkelingen in Zuidlaren. In het bijzonder voor wat betreft de gevolgen die 
zij kunnen hebben voor het beschermde gezicht en voor het belangrijke landgoed Laarwoud. Het Roelfsema-
terrein en het terrein van de Prins Bernhardhoeve bieden kansen om de ruimtelijke kwaliteit en de 
cultuurhistorische waarden van Zuidlaren als geheel te versterken. De terreinen zijn echter te groot qua 
oppervlakte om de kwaliteit ervan als toevallige resultante van ontwikkelingen op het gebied van winkels en 
woningen toe te laten.

De Bond dringt er daarom op aan cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit als eerste randvoorwaarde bij de 
ontwikkelingen in het centrum te nemen. Dat dit mogelijk is hebben u en uw voorgangers, laten zien bij de 
ontwikkelingen op het voormalige Kazerneterrein. De prijsvraag, die voor dat terrein is uitgeschreven heeft 
geleid tot een aansprekend, nationaal bekend resultaat. De ontwikkelingen op de terreinen van de Prins 
Bernhardhoeve en van garage Roelfsema zijn zeker zo ingrijpend als die op het Kazerneterrein. De Bond 
Heemschut stelt daarom voor ook voor genoemde gebieden een prijsvraag uit te schrijven. Architectuur 
Lokaal, Drents Plateau, Atelier Mooi Drenthe en de Bond Heemschut zijn instanties die u kunt benaderen om 
u te helpen bij het ontwikkelen van een dergelijke prijsvraag.
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