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QUO VADIS...



   Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit in 

Groningen en Drenthe. Wij willen de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in 

deze provincies in stand houden en doorontwikkelen. Vakmanschap, verbinding, 

vertrouwen en inspiratie zijn de waarden onder onze advisering. Om burgers en 

ondernemers proactief te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun plannen, houden 

onze welstands- en monumentencommissies open spreekuren. Wij kijken integraal naar 

alle ruimtelijke aspecten die een plan raken, denken mee vanuit waarden en zien niet 

alleen de kansen om hierop verder te bouwen, maar ook om deze te versterken en waar 

mogelijk nieuwe toe te voegen. 

Vanuit het Steunpunt Cultureel Erfgoed delen wij onze kennis van monumenten, 

historische ensembles en landschappelijke patronen en ondersteunen wij eigenaren 

van monumenten, erfgoedorganisaties en overheden bij de instandhouding hiervan. 

Wij ondersteunen bovendien overheden bij de ontwikkeling van beleid ten aanzien 

van cultureel erfgoed. Onderdeel van het steunpunt is het Kenniscentrum 

Herbestemming Groningen. Dit ondersteunt eigenaren en overheden bij de zoektocht 

naar een passende nieuwe bestemming voor een monument. Ook hiervoor geldt dat 

onze rol verschoven is van toetsing aan het eind van het proces naar advisering aan de 

voorkant. De vraag om mee te denken over passende nieuwe functies voor een 

vrijkomend of leegstaand monument wordt in toenemende mate aan ons gesteld. Het 

Steunpunt Cultureel Erfgoed maakt deel uit van het landelijke Netwerk Steunpunten. 

Libau is onderdeel van het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland en de Federatie 

Ruimtelijke Kwaliteit. Binnen het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland werken wij, 

samen met onze zusterorganisaties uit andere provincies, aan de ontwikkeling van onze 

eigen professionaliteit en de ontwikkeling van ons vakgebied. We delen kennis en ervaring 

en ontwikkelen nieuwe producten als ‘Omgevingsplan op Kwaliteit’. Dit helpt overheden 

en adviesbureaus om ruimtelijke kwaliteit te integreren in omgevingsvisies en 

omgevingsplannen.  

De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit denkt en praat met het rijk mee over de ontwikkeling 

van de Omgevingswet en vertegenwoordigt daarbij niet alleen de provinciale 

adviesorganisaties voor ruimtelijke kwaliteit, maar ook gemeenten.

Het bestuur van Libau was in 2016 als volgt samengesteld:  

voorzitter:  S.B. (Sipke) Swierstra - burgemeester gemeente Veendam 

penningmeester:  J.R.M.F. (Jan) Cooijmans - econoom 

secretaris:  T. (Tonnis) Bouman - architect 

leden:  K.F. (Karel) Geijzendorffer - adviseur 

 R. (Ricky) van den Aker - wethouder gemeente Oldambt 

 E.H.F. (Eric) van Oosterhout - burgemeester gemeente Aa en Hunze 

 H. (Henk) Kosters - wethouder gemeente Noordenveld
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V O O R A F

2016-2017

De mijnbouwschade zorgt in een groot deel van Groningen voor stress, ongemak, 

verdriet en boosheid bij veel betrokkenen. Ondanks dat er met man en macht en op veel 

plaatsen aan gewerkt wordt, lijkt het alsof onze samenleving deze ‘stress-test’ nauwelijks 

aankan. Libau is, als adviesorganisatie voor overheden, maatschappelijke organisaties en 

erfgoedbehartigers, via diverse dossiers en activiteiten betrokken bij de zoektocht naar 

het antwoord op de vraag hoe hier mee om te gaan. Waar veiligheid en snelheid 

geprioriteerd worden, is een toekomstgerichte integrale gebieds- en objectgerichte 

ruimtelijke kwaliteitsafweging echter nog geen vanzelfsprekendheid. Op het gebied van 

benutten van de kansen voor het erfgoed en de ruimtelijke kwaliteit kunnen nog een paar 

grote stappen gemaakt worden. Dit is een gemeenschappelijke en maatschappelijke 

opgave. 

Groningen en Drenthe hebben niet alleen te maken met aardbevingen en de gevolgen 

daarvan, maar in grote delen ook met krimp en andere sociaaleconomische 

ontwikkelingen. Maar, en gelukkig, juist daar waar een gebied onder druk staat, staan ook 

mensen op. Zoeken en zien kansen, ontplooien nieuwe initiatieven, individueel of in 

coöperatief verband. Stellen kwalitatieve spelregels op. Geen ‘overheidsregels’, maar ‘eigen 

spelregels’, waardoor gemeenschapsbelangen opnieuw en langs andere wegen worden 

gedefinieerd en georganiseerd. De terugtredende overheid wordt hiermee soms ‘links 

ingehaald’. Ruimtelijke kwaliteit wordt wel degelijk omarmd. Sommige burgers dienen een 

verzoek in om een pand dat voor hun dorp van grote waarde is op de gemeentelijke 

monumentenlijst te plaatsen in het besef dat de status van monument meer kansen geeft 

om de kwaliteiten van een pand te behouden. Gebiedsidentiteit, ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid vormen een hecht verbond.

Het is dit gebied en die bezielde mensen en initiatieven die de basis vormen voor onze 

inzet en onze verbindingen met plekken en mensen. Zowel in Groningen  als in Drenthe. 

Dat leidt tot mooie en inspirerende resultaten die ik middels dit jaarverslag graag met u 

deel.  

Ik wens u veel leesplezier!

ir. Theo Hoek, directeur

Het jaarverslag van Libau bestaat uit twee delen. Naast dit inspiratiedeel hebben wij gemeentelijke 

kaarten gemaakt, waarop met name de welstands- en monumentenadviezen in beeld worden 

gebracht. Deze kaarten worden separaat aan de betreffende gemeenten aangeboden en zijn 

daarnaast te downloaden via www.Libau.nl.





7‘Waar kom je vandaan, wat betekent de plek waar je zit en waar wil je naartoe’: 

dat is de vraag die centraal staat in ons werk. Het is bovendien een vraag die 

mensen zich ook buiten Libau in toenemende mate stellen. Individueel en als 

groep. Globalisering en het toenemende gevoel van onveiligheid in een steeds 

groter wordende wereld, brengen een groeiende behoefte aan veiligheid op de 

eigen plek met zich mee. Landschappelijke, historische patronen, karakteristieke 

panden en panden die al eeuwen als een baken in het landschap staan, bieden 

die veiligheid in ruimtelijke zin. De verhalen die ermee verbonden zijn, geven 

bovendien de kans om het eigen verhaal ermee te verbinden. ‘Hier kom ik weg’. 

Op steeds meer plekken nemen bewoners daarbij de touwtjes in eigen handen. 

Richten een dorpscoöperatie of een energiecoöperatie op, ontwikkelen een 

toekomstsvisie, spelregels voor ruimtelijke kwaliteit of een plan om de 

geschiedenis van de plek waar ze wonen weer zichtbaar te maken. Terwijl zij de 

regie in nemen, doet de overheid een stap terug.   

Actieve bewoners, een terugtredende overheid en de behoefte om ontwikkelingen lokaal 

te regelen leidden bij de rijksoverheid tot de ontwikkeling van de Omgevingswet die in 

2019 van kracht wordt. Deze wet biedt meer ruimte voor maatwerk, nodigt uit om 

integraal te kijken en daarbij niet de regels maar de kwaliteit waarop je verder wilt 

bouwen centraal te zetten. Libau anticipeert hier inmiddels een aantal jaren op door in te 

zetten op advisering aan het begin van een proces in plaats van aan het eind ervan. Wij 

denken in toenemende mate vanaf het begin mee bij de ontwikkeling van plannen en 

coachen initiatiefnemers van de eerste ideeënschets naar een plan dat verbonden is met 

de omgeving waarin het ontwikkeld wordt, de waarden van een monument of de 

karakteristieken van een pand en daar een eigen kwaliteit aan toevoegt. 

Libau onderscheidt zich van andere adviesorganisaties voor ruimtelijke kwaliteit, doordat 

wij uitsluitend het belang van de gemeenschap dienen. We waren en zijn van en voor 

gemeentes en zoeken, nu het rollenspel tussen overheid en bewoners verandert, naar 

mogelijkheden om ook groepen bewoners te ondersteunen bij de ontwikkeling van 

ruimtelijke plannen voor hun woonomgeving. Dit vergt het vermogen om in een open en 

gezamenlijke zoektocht tot een benoeming van waarden te komen, een coachende 

houding en regelmatig ook een zoektocht naar financieringsmogelijkheden. De verbinding 

van de deskundigheid van bewoners met die van professionals maakt het mogelijk om tot 

duurzame, strategische en breed gedragen keuzes te komen. 

Globalisering is niet de enige ontwikkeling die bewoners opnieuw naar hun leefomgeving 

doet kijken. Urbanisatie doet dit ook. Het feit dat mensen in onze noordelijke provincies 

wegtrekken van het platteland heeft consequenties voor de werkgelegenheid, de 

voorzieningen en de geldstromen en, in samenhang daarmee, met de leefbaarheid op het 

platteland. Waar overheden de neiging hebben de gevolgen van krimp als negatief te 

bestempelen, zie je tegelijkertijd dat bewoners hierdoor geactiveerd worden om kansen 

te pakken. De initiatieven voor de ontwikkeling van vernieuwende plannen worden in veel 

gevallen genomen door mensen die korter of langer geleden van elders naar hier 

verhuisd zijn. Aangetrokken door de rust en de schoonheid van de plek, daarbij geholpen 

door de mogelijkheden die internet biedt om overal in het centrum van je eigen wereld 

te wonen. Landschappelijke schoonheid speelt, met andere woorden, een belangrijke rol 

in de leefbaarheid van een gebied.  

De instandhouding van de landschappelijke schoonheid staat in een deel van de provincie 

Groningen onder druk door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Grootschalige 

windmolens tasten eveneens de landschappelijke waarden aan, evenals slecht in het 

landschap ingepaste zonneparken. De dreiging hiervan speelt in alle open gebieden van 

Groningen en Drenthe. De keuze voor duurzame energie, vergt bij uitstek ook een 

respectvol omgaan met alle waarden die voor de bewoners van een gebied van belang 

zijn. De ruimtelijke transitie is daardoor ook een ontwerpopgave. Alleen dan is er sprake 

van echt duurzame keuzes. 

1  |  Q U O  VA D I S … … .
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Gijs-Bert Vervoorn en Bert Gros wisten 
wat ze wilden: een huis bouwen met 
zeecontainers. De zoektocht naar een 
geschikte locatie voerde hen door het 
hele land, tot ze besloten stiekem over 
de muur van het oude natuurzwembad 
bij Uithuizen te klimmen en ter plekke 
verliefd werden. Inmiddels ligt er een 
uitgewerkt plan, is de grond 
aangekocht en kan de bouwer na de 
zomervakantie 16 zeecontainers 
plaatsen. “Die zeecontainers zijn van 
zichzelf al aardbevingsbestendig”, zegt 
Gijs-Bert Vervoorn. “Misschien is het 
alleen daarom al logisch dat ze hier 
landen.”

Nadat Gijs-Bert en Bert zich in 2016 met 

hun idee bij de gemeente Eemsmond 

meldden, kreeg Libau het verzoek om hen te 

ondersteunen bij de uitwerking ervan. Een 

aantal gesprekken later lag er een plan dat 

bestaande kwaliteiten behoudt, nieuwe 

ontwikkelt en een nieuwe toekomst 

betekent voor een plek die een bijzondere 

rol speelt in de geschiedenis van Uithuizen. 

“Het zwembad werd zo’n zeventig jaar 

geleden als werkverschaffingsproject 

gegraven, in opdracht van een aantal 

boeren uit de omgeving. Heel veel mensen 

die nu nog in Uithuizen wonen, leerden hier 

zwemmen of kregen hier verkering. 

Iedereen is alleen daarom al blij dat wij iets 

gaan doen waardoor het zwembad 

behouden blijft”, zegt Gijs-Bert Vervoorn. 

“Wij zijn hier heel erg enthousiast en warm 

onthaald.”

Restauratie en nieuwbouw
Het plan van Gijs-Bert en Bert gaat uit van 

de restauratie van de entree,  de oude 

buitenmuur rond het zwembad en de 

badhokjes. Daar waar ooit een brug het 

diepe van het ondiepe bad scheidde, wordt 

ook nu weer een brug van de ene oever naar 

de andere gelegd. Die brug voert naar de 

entree van de woning die deels in de 

bestaande aarden wal aan de zuidzijde van 

het zwembad wordt gebouwd. Gijs-Bert en 

Bert gaan op de eerste verdieping wonen en 

op deze verdieping ook een eetruimte voor 

hun gasten realiseren. “De bovenverdieping 

van het huis wordt met hout bekleed en de 

benedenverdieping met beton”, zegt 

Gijs-Bert Vervoorn. “Het wordt een 

kubistisch gebouw dat zegt dat het hier niet 

hoort, en juist daarom kan het volgens 

Libau.” De lodges waarin de gasten 

overnachten, worden gerealiseerd in 

zeecontainers die zodanig op palen in het 

ondiepe deel van het zwembad gezet 

worden, dat het lijkt alsof ze drijven. 

“Evenals het huis, zetten we ook deze 

lodges niet vast in de aarde en ook dat 

maakt het hele plan aardbevingsbestendig.”

Verbinding met de omgeving
“Wij vinden dat je juist in deze omgeving 

moet nadenken over de vraag hoe je met 

energie omgaat en dat betekent dat we in 

ieder geval het dak met zonnepanelen 

bedekken. Omdat ik vind dat we ook moeten 

bijdragen aan duurzame schoonheid, werken 

we die zonnepanelen weg achter een 

opstaande dakrand. Ze zijn daardoor zowel 

vanaf onze plek, als vanuit het open 

landschap, onzichtbaar. Andersom hebben 

wij overigens vanaf de eerste verdieping van 

ons huis volop zicht op dat open landschap. 

Dat weidse ervan is voor mij één van de 

grootste kwaliteiten van dit gebied. Maar 

ook de nabijheid van de Waddenzee, de 

Menkemaborg en Uithuizen maakt dat wij 

denken dat deze omgeving onze gasten veel 

te bieden heeft. Wij wonen nu in Amsterdam 

en als we mensen daar over ons plan 

vertellen, stuiten we vaak op het idee dat dit 

het einde van de wereld is. Het 

tegenovergestelde is waar. Uithuizen leeft, 

heeft winkels en horeca, er wonen 

kunstenaars. Wij willen de kwaliteiten van 

onze plek gebruiken om verbindingen te 

leggen met activiteiten in de omgeving. 

Onze plek doet dit jaar al mee in de Tocht om 

de Noord, we willen tentoonstellingen 

organiseren in de badhokjes, 

kookworkshops in de grote keuken die we 

gaan maken, concerten op het water en in 

de huiskamer. We willen deze plek laten 

bruisen.”

“Ik ben verliefd op deze plek, rij heel vaak op en neer. De rust, de vogels, het 

idyllische…. Je kunt hier helemaal tot jezelf komen, en ook dat is kwaliteit”, aldus 

Gijs-Bert Vervoorn.

Gijs-Bert Vervoorn en Bert Gros willen 

'NATUURZWEMBAD UITHUIZEN LATEN BRUISEN'
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10 De omgevingswet, die naar verwachting in 2019 van kracht wordt, moet de 

regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet 

bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, 

ruimtelijke ordening en natuur. Het grote voordeel is dat al die zaken die eerder 

apart behandeld werden, nu integraal beoordeeld worden. Een minstens zo 

groot voordeel is dat de normatieve benadering, waarbij regels de dienst 

uitmaken, plaats maakt voor een kwalitatieve benadering waarin waarden 

centraal staan. Van normen naar waarden dus. 

Gemeenten hebben straks de vrijheid om zelf te bepalen in hoeverre ze globaal of tot in 

detail willen aangeven wat wel of niet mag. Details vragen, net als eerder, om toetsing. Een 

globale aanpak, waarbij waarden geformuleerd zijn en richtlijnen voor de wijze waarop 

met deze waarden om moet worden gegaan, biedt meer speelruimte bij de vormgeving 

van plannen. Dit laatste vergt overigens een kwalitatief hoogwaardige begeleiding van 

initiatieven en, in samenhang daarmee, een grote mate van deskundigheid bij de betrokken 

adviseurs. Toetsing achteraf wordt nu proactief meedenken. Dit laatste was ook één van 

de conclusies die getrokken werd aan het eind van de excursie die de gemeente 

Zuidhorn naar welstandsvrije buurten in Olst en Almere organiseerde. Meer vrijheid in 

architectuur, bouwstijlen en verkavelingsstructuur vergt meer aandacht voor de 

stedenbouwkundige structuur. Ook de wijze waarop deze aan de omgeving gehecht 

wordt, vergt aandacht. Het zou mooi zijn als het ontwikkelproces zo ontworpen kan 

worden dat ‘top down’ en ‘bottom up’ elkaar versterken. Dat er een ware dialoog is 

tussen de deskundigheid van de professionals en de deskundigheid en wensen van de 

initiatiefnemers. 

Omgevingswetspel

Om bestuurders en ambtenaren letterlijk te laten spelen met de nieuwe omgevingswet, 

ontwikkelde Libau het omgevingswetspel. De spelers gaan aan de slag met een ruimtelijk 

vraagstuk en ervaren dat de wijze waarop het spel straks gespeeld wordt, overheden 

dwingt om hun ruimtelijke doelstellingen, visie en waarden helder te hebben. Het spel 

helpt hen om hun kennis op het gebied van de omgevingswet te ontwikkelen en laat hen 

oefenen in het werken langs de lijn van opbrengst en waarden. 

Libau speelde het omgevingswetspel inmiddels met de gemeenteraad van Loppersum en 

met de deelnemers aan de door het rijk georganiseerde ‘Roadshow Omgevingswet’. Onze 

Gelderse zusterorganisatie vroeg ons bovendien of wij dit spel met de gemeenteraad van 

Voorst wilden spelen en ook in Zuid-Holland maakten ambtenaren en bestuurders via 

ons omgevingswetspel kennis met de omgevingswet. 

BESTAANDE KWALITEITEN ALS BASIS VOOR ONTWIKKELING

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Pekela - Veendam 

Vooruitlopend op de Omgevingswet, gaf de Kompanjie ons de opdracht om een ruimtelijk 

ontwikkelingsperspectief voor de gemeenten Pekela en Veendam te ontwikkelen. Dit 

leidde in eerste instantie tot een ‘snoeptocht’ waarin lokale deskundigen, ambtenaren van 

de betrokken gemeenten en de provincie samen met ons de bestaande kwaliteiten op het 

vlak van cultuurhistorie, landschap en stedenbouw inventariseerden. Wij formuleerden, op 

2  |  O M G E V I N G S W E T:  VA N  N O R M E N  N A A R  W A A R D E N
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basis hiervan, regieaanwijzingen voor de doorontwikkeling van de geconstateerde 

kwaliteiten in het landschap en de kernen en ontwikkelden een ruimtelijk 

ontwikkelingsperspectief voor de beide betrokken gemeenten. Hierin worden zowel de 

zichtbare dragende ruimtelijke hoofdstructuur van beide gemeenten als geheel, als de 

daarin aanwezige kernen verbeeld en beschreven. Het ontwikkelingsperspectief geeft 

regieaanwijzingen voor de wijze waarop met de dragende ruimtelijke hoofdstructuur om 

moet worden gegaan en heeft de status van een zelfstandig ruimtelijk beleidsdocument. 

Het vormt een waardevol vertrekpunt voor de uitwerking in een gemeentelijke 

structuurvisie, bestemmingsplan buitengebied, het welstandsbeleid, beeldkwaliteitsplannen 

of bijvoorbeeld de ontwikkeling van een visie voor mestopslag in het buitengebied. Dit 

laatste is inmiddels gebeurd.

Ontwikkelingsmodel Rusthoven: aandacht voor waarden

De nieuwe manier van denken, waarin de aandacht van normen verschuift naar waarden, 

wordt ook zichtbaar in de wijze waarop de gemeente Loppersum de planontwikkeling 

voor het gebied rondom de voormalige tichelborg Rusthoven voorbereidde. Libau 

ontwikkelde hiervoor, in samenwerking met bureau Noordpeil, een ontwikkelingsmodel 

met bouwregels en spelregels voor de beeldkwaliteit, rekening houdend met de 

bestaande kwaliteiten op het vlak van erfgoed, ruimte en landschap. Archeologisch 

bureauonderzoek bracht ook de archeologische waarden in kaart. Initiatiefnemers kunnen 

op basis van het plan het gebied ontwikkelen en de gemeente kan op basis hiervan een 

bestemmingsplan opstellen. Het was een uitdaging om alle partijen met uiteenlopende 

belangen in het proces bij elkaar te houden maar het eindresultaat is, volgens meerdere 

betrokkenen, een van de beste plannen in decennia voor deze locatie. 

Oude zwembadlocatie Uithuizen: van idee tot veelbelovend plan

‘Bottom up’ en ‘top down’ ontmoetten elkaar bij uitstek in het kader van de ontwikkeling 

van een plan voor de locatie van het voormalige natuurzwembad in Uithuizen. Dit 

zwembad werd in de eerste helft van de vorige eeuw als werkverschaffingsproject 

gerealiseerd en lag er inmiddels verpauperd bij. In 2016 meldde zich een ondernemer die 

hier een bedrijfswoning wilde bouwen, in combinatie met een aantal voorzieningen voor 

bed & breakfast. Deze laatste wilde hij onderbrengen in op het water drijvende lodges. 

Libau organiseerde gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, 

de ondernemer en de betrokken architect en bracht samen met hen de aanwezige 

kwaliteiten in kaart. Het idee van de ondernemer werd daarbij doorontwikkeld tot een 

veelbelovend plan op het snijvlak van toerisme, recreatie met erfgoed, ruimte en 

landschap. 

Het vroegtijdige overleg met de ondernemer betekende ook dat er meteen richting kon 

worden gegeven aan de positionering van de entree van het complex, de interne route en 

de nieuwe bebouwing. Hierdoor ontstond ruimte voor nieuwe architectuur, wat een 

belangrijke wens van de ondernemer was. De bestaande buitenmuur en de entree van het 

complex worden zoveel mogelijk in oude stijl hersteld en de groene zuidzijde van het 

zwembad wordt gehandhaafd. Alles bij elkaar zorgde een gezamenlijke zoektocht hier 

voor behoud en versterking van bestaande kwaliteiten en de toevoeging van nieuwe. 

Geen normen dus, maar waarde. Op meerdere fronten. 

Ruimtelijke kaders open plekken Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo krijgt regelmatig de vraag of op één van de vele open plekken 

binnen haar grondgebied een woning gebouwd kan worden. Om de mogelijkheden in 

Ontwikkelingsmodel Rusthoven



12 beeld te brengen, verzocht zij Libau om deze locaties integraal, vanuit erfgoed en ruimte, 

te scannen. Voor de locaties waarop woningbouw aanvaardbaar is, zijn vervolgens 

ruimtelijke kaders opgesteld voor wat betreft de plaatsing en bijvoorbeeld de hoofdvorm. 

Het resultaat geeft ruimte aan initiatieven, rekening houdend met de omringende 

kwaliteiten

OMGEVING BETREKKEN BIJ  PLANVORMING

Of je nu je woning of bedrijfspand nieuw wilt bouwen of verbouwen: het staat nooit op 

zichzelf. Waar panden in vroeger tijden als vanzelfsprekend bij het pand van de buren 

pasten en juist daardoor in onze tijd vaak collectief als waarde worden bestempeld, leidt 

individualisering op dit moment tegelijkertijd tot de behoefte om iets neer te zetten wat 

zich onderscheidt. Proactief meedenken en bijsturen leiden gelukkig regelmatig tot een 

plan dat bewijst dat een bijzondere uitstraling uitstekend kan samengaan met een 

zorgvuldige aansluiting op bestaande waarden. 

Analyse omgevingskernmerken uitbreidingslocatie Zoutkamp

Het plan voor de uitbreiding van Heiploeg in Zoutkamp leidde tot het verzoek van de 

gemeente De Marne aan Libau om de omgevingskenmerken te analyseren. De 

bedrijfslocatie van Heiploeg in Zoutkamp ligt in een historische omgeving. Ten 

noordwesten van het plangebied ligt de wierde ‘Panser’, die al rond het begin van de 

jaartelling voor het eerst bewoond werd en daarmee tot de vroegst bewoonde plekken 

in Noordwest-Hunsingo behoort. Binnen het onderzoeksgebied ligt de huiswierde van de 

Menkemaheerd die in ieder geval van voor de 12de eeuw dateert. De Menkemaheerd ligt 

aan een 12de-eeuwse dijk, die van de wierde Panser in de richting van Niekerk loopt. 

Langs deze dijk liggen meerdere historische boerderijplaatsen. Gezien de zeer hoge 

archeologische en cultuurhistorische waarde van de wierde Menkemaheerd, adviseerde 

Libau binnen dit erf geen bodemingrepen uit te voeren.  

De analyse van de omgevingskenmerken leidt er toe dat de 12de-eeuwse dijk, die 

meerdere oude boerderijplaatsen met elkaar verbindt, in het uitbreidingsplan 

gerespecteerd wordt. Het nieuwe bouwvolume krijgt rugdekking van het bestaande bos 

en wordt, door de bestaande dijk en brede sloot rondom het complex door te trekken, 

een ruimtelijk logisch onderdeel van de groene dorpsrand van Zoutkamp. Een pad langs 

de nieuwe rand van het bedrijf draagt bij aan de recreatieve routestructuur in de 

dorpsrand en maakt een nieuwe ommetje mogelijk. De nieuwbouw sluit voor wat betreft 

de vormgeving en uitstraling aan bij de bestaande gebouwen. 

Villa Veendam: unieke uitstraling en zorgvuldige aansluiting omgeving

Het plan om een locatie aan de Golflaan in Veendam te bebouwen, leidde tijdens 

vooroverleg met de rayonarchitect van Libau tot het advies om een architect in te 

schakelen. Deze plek, die de toegang tot een eiland met nieuwbouw markeert, vraagt 

namelijk om een markante woning in bijzondere architectuur. Het advies resulteerde in 

een bijzonder ontwerp dat een unieke uitstraling combineert met een zorgvuldige 

aansluiting op de omringende woningen. De woning reageert bovendien, middels een  

markante schegvorm, op de nabije waterlijn. 



13Voormalig postkantoor Appingedam: herbestemming pand, 

herinrichting omgeving

Het plan voor de herbestemming van het oude postkantoor in Appingedam leidde in een 

vroegtijdig stadium tot het advies om de karakteristieken van het bestaande gebouw te 

bewaren en een nieuwe aanbouw onderscheidend vorm te geven. De nieuwe functies, 

kantoren en een bibliotheek, pleitten voor een verharde pleininrichting rondom het 

gebouw. De suggestie om de entree van de bibliotheek ‘om de hoek te zetten’, leverde 

een heldere scheiding op tussen de kantoren en de bibliotheek. De buitenruimte wordt 

hiermee een entreeplein voor de bibliotheek die past bij deze publieksfunctie. 

Eelderwolde: crematorium en landschap één geheel

Eén integraal ontwerp, waarbij het gebouw- en het landschapsontwerp elkaar versterken: 

dat was de ambitie die in een beeldkwaliteitsparagraaf voor het crematorium 

geformuleerd werd. Nadat deze ambitie door een eerste architect niet gehaald werd, 

voerden de gemeente en de rayonarchitect van Libau een gesprek met een nieuwe 

architect. Dit leidde tot een ontwerp waarin het gebouw en het omringende landschap 

één geheel geworden zijn, als basis voor een plek die rust en ruimte biedt voor verdriet 

en bezinning.

TYPISCH ULRUM! : WERKBOEK D’ OLLE KERN

De bewoners van Ulrum denken sinds 2014 na over de toekomst van hun dorp en 

ontwikkelen in dat kader op meerdere fronten plannen. Libau ondersteunde vanaf 

2015 de bewoners bij het maken van een plan van aanpak en de fondswerving voor 

het project ‘WERK & Ulrum’. Dit laatste moest onder andere visueel in beeld brengen 

waar in Ulrum kansen en kwaliteiten liggen. In de eerste helft van 2016 stond het 

onderzoeken van de identiteit van het dorp aan de hand van dorpsverhalen centraal. 

Daarbij kwam aan het licht welke verbindingen, buurten, panden en plekken voor 

Ulrum belangrijk zijn en, in hun onderlinge samenhang, ook Ulrum typeren. 

In de tweede helft van 2016 werd met name ingezoomd op de oude kern van het 

dorp. Bewoners en deskundigen benoemden samen verbeterpunten voor het mooi en 

leefbaar houden van deze oude kern. Deze zijn uitgewerkt in een tweetal beeldende 

werkboeken: een werkboek met tips voor pandeigenaren met onder andere het 

‘Ulrum kleurenpalet’ en een werkboek met handvatten om de historische kern als 

geheel aantrekkelijker te maken. Het werkboek voor pandeigenaren bevat ook een 

subsidieregeling die de bewoners zelf hebben opgesteld en de komende jaren gaan 

uitvoeren. 

Werk & Ulrum werd in maart 2017 afgesloten en mogelijk gemaakt dankzij subsidies 

van de gemeente De Marne, de provincie Groningen en het Stimuleringsfonds voor 

Creatieve Industrie.
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15Toen de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed een aantal jaren geleden het 
dubbellint van Ruinerwold wilde 
aanwijzen als beschermd dorpsgezicht, 
gingen de bewoners daar voor liggen. 
“Wij hebben deze mooie omgeving zelf 
gecreëerd en willen daar ook zelf de 
beheerder van zijn”, zeggen Wim Slomp 
en Frans Bork. Om het beheer van hun 
omgeving handen en voeten te geven, 
ontwikkelde Dorpsbelangen 
Ruinerwold een inspiratiedocument. 
“Ons ‘nee’ tegen overheidsregels, 
betekende wat ons betreft dat wij de 
bevolking zelf iets moesten bieden dat 
hen helpt om de kwaliteiten van hun 
woonomgeving in stand te houden. 
Alles mag, als het er maar beter van 
wordt.”

De oudste bebouwing van Ruinerwold 

bestaat uit boerderijen die rond 1600 

gebouwd werden op een hoge zandrug die 

van Ruinerwold richting Ruinen loopt. Al die 

boerderijen hadden destijds een verbinding 

naar de weg die over de oude dijk liep. Een 

pad, bruggetjes en vlonders verbonden de 

boerderijen onderling en overbrugden de 

sloten die de percelen in het slagen-

landschap scheidden. Toen rond 1850 de 

welvaart toenam, werden de eerste 

boerderijen langs de dijk gebouwd en werd 

de basis gelegd voor het ontstaan van het 

huidige ‘dubbellint’. Het ene lint loopt over 

de Dr. Larijweg, het andere over de 

verbindingsweg tussen Meppel en Ruinen.  

“De culturele en economische geschiedenis 

van dit gebied verbindt de beide linten met 

elkaar”, zegt Wim Slomp. “Wij vinden dat je 

ze daarom als één geheel moet zien en dat 

het inspiratiedocument dus over beide 

linten moet gaan.“ Nieuwe en huidige 

bewoners van deze linten vinden in het 

inspiratiedocument een beschrijving, in 

beeld en tekst, van de kwaliteiten van het 

gebied waarin ze wonen en de bijbehorende 

streekeigen kenmerken van het landschap 

en de bebouwing. Het document wil 

mensen inspireren om de verantwoor-

delijkheid te nemen voor het in stand 

houden hiervan. 

Behoud van de ziel
“De bevolking gaf aan dat er ruimte moet 

zijn voor ontwikkeling, maar dat de ziel van 

de boerderijen behouden moet blijven”, zegt 

Frans Bork. “Van de 125 boerderijen langs 

de Dr. Larijweg hebben er nog maar acht 

een agrarische functie. Je kunt die 

boerderijen alleen behouden wanneer er 

ook andere functies ingepast kunnen 

worden. De voorgevel, de zijgevels, de 

baanderdeur en de erfinrichting vormen 

samen, van buitenaf gezien, de ziel van een 

boerderij en het omringende erf. Als je de 

historische kwaliteiten daarvan bewaart, 

schep je daarachter ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen.” Diezelfde ruimte moet er 

wat de bevolking van Ruinerwold betreft 

ook zijn voor de landbouw. “Agrarisch 

ondernemers werken veel grootschaliger 

dan vroeger. Wij vinden het belangrijk dat ze 

daarvoor ruimte krijgen en willen hen 

tegelijkertijd inspireren om ervoor te zorgen 

dat het oude slagenlandschap herkenbaar 

aanwezig blijft. Beukenhagen, meidoorns en 

sloten spelen daarin een belangrijke rol.”

Gebiedseigen sausje
“Hier wordt inmiddels ruim vier eeuwen 

gebouwd. Iedere periode daarin kent een 

eigen bouwcultuur en de verschillen tussen 

die periodes zijn groot. Dat neemt niet weg 

dat er over al die bebouwing ook een 

gebiedseigen sausje ligt. Zandwitte kozijnen 

met donkergroene accenten bijvoorbeeld, 

en donkergroene baanderdeuren. Bij veel 

boerderijen staat een stookhut en bij een 

aantal een huis waarin de ouders gingen 

wonen als de boerderij door een zoon werd 

overgenomen. Het meest bijzondere 

bijgebouw is misschien wel een Chinees 

huisje, dat het gevolg is van het bezoek van 

de toenmalige boer aan de landbouw-

tentoonstelling in Parijs. Deze boer zag daar 

zo’n huisje en kocht er een foto van. De 

architect die hij vervolgens raadpleegde, zag 

er geen gat in maar dorpstimmerman Klaas 

Smilde was meteen enthousiast en bouwde 

de woning na. Dat Chinese huisje is niet 

kenmerkend voor deze streek, maar vertelt 

wel het verhaal van de rijkdom van die 

boeren in een bepaalde periode.”

Dorpsbelangen Ruinerwold ontwikkelt inspiratiedocument

‘ALLES MAG, ALS HET ER MAAR BETER VAN WORDT’

“De grootste kwaliteit in deze 

omgeving is de saamhorigheid 

van de bevolking. Deze kwaliteit 

leidt ertoe dat mensen zich ook 

samen verantwoordelijk willen 

weten voor de omgeving waarin 

ze wonen. Men spreekt elkaar 

daar ook op aan.”



1616 In de zoektocht naar de kwaliteiten van hun woonomgeving, benoemen 

dorpsbewoners met name historische karakteristieken. Het lint met bomen 

langs de weg, het wierdenlandschap, de zomerdijk die zich licht kronkelend door 

het landschap beweegt, houtwallen, karakteristieke bebouwing, de wijze waarop 

boerenerven onderdeel van het landschap zijn…. 

Landschapskwaliteiten die bijdragen aan de identiteit van een gebied, de 

herkenbaarheid daarvan en de mate waarin bewoners daar niet alleen trots op 

zijn, maar zich er ook mee kunnen verbinden. Libau adviseerde in 2016 op 

meerdere plekken over de landschappelijke inpassing van economische 

initiatieven en ontwikkelde plannen voor het herstel van landschappelijke 

kenmerken.  

Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde

De beoogde verkoop van het sportveldterrein in Uitwierde, leidde tot unieke kansen 

voor het terugbrengen van de oorspronkelijke kenmerken van het wierdenlandschap. 

In een intensief traject met vertegenwoordigers van het dorp, de gemeente Delfzijl, de 

provincie, het waterschap en de beoogde kopers, vertaalde Libau deze kansen in een 

landschapsontwikkelingsperspectief. Dit perspectief definieert drie verschillende zones 

met specifieke kenmerken en kansen. De eerste zone betreft de nieuw vorm te geven 

dorpsrand, waarin ruimte is voor elementen met een landelijk karakter zoals 

kapschuurtjes, beplante erfgrenzen en weides. In de tweede zone wordt de openheid 

tussen Uitwierde en Delfzijl hersteld door de gronden opnieuw te verkavelen voor 

landbouwkundig gebruik. De derde zone definieert de omgeving rond de provinciale weg 

aan de rand van Delfzijl als een parkachtige zone met recreatieve verbindingen en op de 

belangrijke knooppunten zicht op Uitwierde. Het landschappelijk ontwikkelingsperspectief 

biedt een vertrekpunt voor vertaling in het bestemmingsplan en uitwerking van de 

koopovereenkomsten.

Plan herinrichting omgeving supermarkt Noordbroek

Sloop en vervangende nieuwbouw van een supermarkt bij de entree van Noordbroek, 

leidde tot het verzoek van de gemeente Menterwolde aan Libau om een kader voor de 

inrichting van de omgeving te ontwikkelen. De nieuwe supermarkt staat verder naar 

achteren dan de oude, wat de kans biedt om de dorpsentree groener te maken. Dit 

wordt gerealiseerd middels de aanleg van een brede grasberm met daarin een rij bomen. 

De inrichting van de rest van het terrein is geïnspireerd op de grote boerenerven langs 

het lint van Noordbroek. Het voorterrein krijgt een representatief karakter met hagen en 

sierbomen. Het zij- en achtererf hebben een meer functioneel karakter en worden aan 

het zicht onttrokken door hagen, bosplantsoen en inheemse boombeplanting. 

3  |   W E R K E N  A A N  L E E F B A A R H E I D  V E R G T  O O K  I N S T A N D H O U D I N G  L A N D S C H A P P E L I J K E  K W A L I T E I T

Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde



17Maatwerk voor agrarische ondernemingen

Juist omdat de kwaliteiten van het omringende landschap zo belangrijk worden gevonden, 

is een zorgvuldige landschappelijke inpassing van uitbreidingsplannen vereist. In de 

provincie Groningen werd deze landschappelijke inpassing, in de vorm van de 

‘maatwerkbenadering’, tot 1 januari 2016 door de provincie gesubsidieerd. Het einde van 

deze subsidieregeling betekende niet het einde van de maatwerkbenadering: ook in 2016 

leidde advisering van Libau op een aantal locaties tot een goed ingepast plan. Nieuw 

daarbij is de samenwerking met Landschapsbeheer Groningen. Libau adviseert over de 

architectuur, het ensemble van gebouwen, de erfinrichting en het globale beplantingsplan. 

Landschapsbeheer kan in aansluiting hierop een gedetailleerd beplantingsplan maken en 

dit ook uitvoeren. 

Waar de samenwerking tussen Libau en Landschapsbeheer Groningen toe kan leiden, 

werd onder andere zichtbaar in Veendam. Libau adviseerde hier, onder regie van de 

gemeente, over de landschappelijke inpassing van de uitbreidingsplannen van een 

loonwerkbedrijf en een pluimveehouderij. Bij het loonwerkbedrijf resulteerde dit in 

zorgvuldige plaatsing van een nieuwe loods op het bestaande verhardingsoppervlak en 

een helder beplante erfcontour. Ook de mogelijkheid voor een nieuwe woning werd in 

het plan meegenomen. Deze woning geeft ruimtelijk een mooie kop aan het bedrijf. Het 

plan voor het pluimveebedrijf ging uit van de vervanging van twee door brand verwoeste 

kippenschuren met een aanvullende programma voor een paardenstal. De oriëntatie van 

de nieuwe bebouwing en de landschappelijke inpassingsmaatregelen benadrukken de 

structuur van het oorspronkelijke veenkoloniale landschap. 

Stedenbouwkundige visie bedrijventerrein Siddeburen

In opdracht van de gemeente en een groep enthousiaste ondernemers, ontwikkelde Libau 

een stedenbouwkundige visie voor een bedrijventerrein in Siddeburen. Het bijzondere 

aan dit bedrijventerrein is dat het georganiseerd wordt op een aantal erven. Deze 

worden omrand met sloten, bosplantsoen en streekeigen boombeplanting en opgedeeld 

in verschillende bedrijfskavels. Een deel hiervan is bestemd voor wonen en werken. De 

panden die hierop gebouwd gaan worden, hebben een representatieve kop en de 

bijbehorende voorerven krijgen een representatief en open karakter, passend bij het 

omringende landschap. De opzet is flexibel, geeft ruimte aan ondernemen en oogt in elke 

fase ‘af ’.  Alle betrokken partijen zijn enthousiast en de ondernemers werken de eerste 

fase uit in een stedenbouwkundig plan. 

Landschappelijke inpassing parkeerplaats kerk Zevenhuizen 

Om het groeiende aantal bezoekers op te vangen, had een kerkelijke gemeente in 

Zevenhuizen behoefte aan extra parkeerruimte. De gemeente verzocht Libau om het 

nieuwe parkeerterrein landschappelijk in te passen. Bron van inspiratie was het landschap 

van het Westerkwartier: nieuwe houtsingels kaderen de parkeerruimte in. Doordat de 

verharding uit gewapend gras bestaat, heeft het terrein op momenten dat er geen 

bezoekers zijn de uitstraling van een weide. 

Vereniging Eigenaren ontwikkelt plan voor omgeving recreatiewoningen

Samen met de Natuur- en Milieufederatie en het Steunpunt Cultureel Erfgoed 

Drenthe ontwikkelden wij in 2014 het project ‘Wij maken het mooier’. Bewoners 

werden daarbij uitgenodigd om ideeën in te dienen voor het mooier maken van 

specifieke plekken in hun omgeving. Een deel hiervan kende al een lange geschiedenis 

en kwam niet vooruit. ‘Wij maken het mooier’ gaf deze projecten een zetje door de 

bewoners te koppelen aan organisaties die hen konden helpen. Libau zelf ondersteunt, 

als gevolg hiervan, de eigenaren van recreatiewoningen in het gebied ‘Oosterduinen’ 

bij Norg. In 2016 hielpen wij hen bij het opstellen van subsidieaanvragen voor de 

aanpak van de entrees van het complex en het bevorderen van de (brand)veiligheid 

van het gebied. En met succes: de subsidies zijn gehonoreerd waardoor we in 2017 

met elkaar de eerste plannen kunnen gaan maken.

Stedenbouwkundige visie bedrijventerrein Siddeburen
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19Toen de buurman een bord voor zijn 
boerderij zette waarop stond dat deze 
te koop was, aarzelde de familie 
Kremer - Greven uit Vriescheloo geen 
moment. “Wij dachten al jaren dat dit 
een mooi object voor een zorgboerderij 
was”, zegt Jacqueline Greven. De familie 
kocht de boerderij aan, meldde zich bij 
de gemeente Bellingwedde en kreeg 
het advies om vooral aandacht te 
besteden aan de landschappelijke 
inpassing van hun plan. Landschapsbe-
heer Groningen en Libau tekenden 
vervolgens samen voor een erfinrich-
ting die naadloos in zijn omgeving past 
en daar een eigen kwaliteit aan 
toevoegt. De familie Kremer is er blij 
mee, en de gemeente ook: “Er is sprake 
van een relatief zwaar programma op 
een kwetsbare plek”, aldus Richard 
Kampyon van de gemeente Bellingwed-
de. “De maatwerkbenadering voorkomt 
dat het fout gaat.”

Behalve een zorgboerderij met dagbesteding 

voor mensen met Alzheimer, wil de familie 

Kremer op het erf naast hun eigen boerderij 

een gasterij en een landwinkel realiseren. 

Jacqueline en haar beide dochters gaan op 

de zorgboerderij werken en haar zoon wil de 

landwinkel runnen. De winkel wordt 

gehuisvest in een bestaande, vrijstaande 

schuur, de gasterij wordt ondergebracht in 

een nieuw te bouwen schuur. Deze was in 

eerste instantie in een schuine hoek tegen 

de bestaande boerderij aan gebouwd, maar 

is nu vrijstaand op het erf getekend. De tien 

tips voor een zorgvuldige landschappelijke 

inpassing die Libau formuleerde, leidden tot 

de keuze voor een heldere indeling en 

inrichting, met duidelijke zichtlijnen vanaf de 

openbare weg. De ruimte die vroeger zo 

kenmerkend was voor dit erf, keert terug en 

biedt zicht op het open landschap. “Het plan 

levert nu een heel rustig beeld op”, zegt een 

tevreden Jacqueline Greven. 

Ruimte voor doorontwikkeling
De familie Kremer hoopt dat de verbouwing 

van de boerderij in de zomer kan starten. De 

realisatie van de benodigde ruimte voor 

dagopvang voor mensen met Alzheimer 

heeft prioriteit. Het voorhuis en een deel van 

de boerderijschuur worden hiervoor 

verbouwd. Uitgangspunt is dagopvang voor 

tien tot twaalf cliënten, maar de familie 

denkt nu ook al na over de toekomstige 

behoefte aan ruimte. “Het kan zijn dat er 

zoveel behoefte aan dagopvang bestaat dat 

we al vrij snel na de eerste groep een 

tweede kunnen starten. Die ruimte 

realiseren we dan in dat deel van de schuur 

dat we nu al gaan verbouwen. Door een deel 

van die schuur buiten de eerste verbouwing 

te houden, houden we de mogelijkheid open 

om deze in de toekomst geschikt te maken 

voor dagbesteding voor jongeren. Zij zouden 

in de gasterij en de landwinkel kunnen 

werken.”

Winst op meerdere fronten
Het plan van de familie Kremer betekent in 

de eerste plaats dat dementerenden in hun 

eigen omgeving naar dagopvang kunnen en 

daar alle ruimte hebben om buiten te zijn, in 

de siertuin of de moestuin te werken of 

dieren te verzorgen. Het eten dat de cliënten 

samen gaan bereiden, komt zoveel mogelijk 

uit de eigen moestuin en ook dat is winst. 

Het plan betekent bovendien werkgelegen-

heid voor minstens vier personen uit een 

familie die, zoals Richard Kampyon het 

formuleert ‘wortels in dit gebied heeft’. 

Jacqueline Greven verwacht overigens dat 

de zorgboerderij ook mensen uit de 

omgeving betaald – en vrijwilligerswerk 

gaat bieden. 

Landschappelijke inpassing van een ondernemend plan leidt tot

WINST VOOR LEEFBAARHEID EN RUIMTELIJKE KWALITEIT’

“In dit plan komen meerdere dingen bij elkaar”, zegt Richard Kampyon. 

“Mensen uit het dorp gaan hier straks boodschappen doen, thee drinken of 

een ijsje halen. Het wordt een sociale ontmoetingsplek voor het dorp en 

dat is, samen met de werkgelegenheid en de opvang van mensen uit de 

omgeving, goed voor de leefbaarheid van dit gebied. De landschappelijke 

inpassing van het plan zorgt daarbij voor toevoeging van ruimtelijke 

kwaliteit op een markante plek bij de entree van het dorp. Historisch 

onderzoek van Libau bracht aan het licht dat het erf op een klein esdek uit 

de middeleeuwen ligt en dat in de directe omgeving hiervan een 

korenmolen stond. Het esdek is met het huidige plan beschermd en de 

familie Kremer denkt erover om opnieuw een korenmolen te bouwen en 

daarmee de aandacht voor de cultuurhistorie van deze plek te vergroten. 

Ook dat is kwaliteit.”



20 Een toenemend aantal inwoners ziet de kansen van de aanwijzing van hun pand 

tot monument en is trots op deze vorm van erkenning. Actieve bewoners slaan 

bovendien op verschillende plekken de handen ineen en ontwikkelen plannen die 

het verhaal in de bodem onder hun bestaan zichtbaar maken. Gemeenten zien 

de waarde van monumenten en karakteristieke bebouwing voor de identiteit van 

een gebied en de mate waarin bewoners hieraan een gevoel van trots kunnen 

ontlenen. De ervaring van schoonheid speelt daarbij een belangrijke rol.  

De erkenning van de waarde van een monument voor de waardering van een groter 

gebied daaromheen, werd bij uitstek zichtbaar in het besluit van de gemeente 

Bellingwedde om een monumentale Oldambtster boerderij aan te kopen. Deze boerderij 

staat prominent op een hoek in het fraaie lint van Bellingwolde en vormt hierin al 

decennialang een rotte kies. Toen de gemeente een volgende eigenaar op het oog had, 

schakelde zij Libau in met de vraag of de beoogde herbestemming bij deze boerderij 

paste. Libau formuleerde richtlijnen om te komen tot een goede inpassing van de nieuwe 

functie en begeleidde de potentiële eigenaar bij het proces van planontwikkeling. De 

nieuwe eigenaar gaat in de schuur van de boerderij een timmerwerkplaats realiseren en 

het rijk gedecoreerde houtwerk van het balkon en de daklijsten zelf terugbrengen. Libau 

kijkt, namens de gemeente, mee bij de uitvoering van de restauratie.

Herbestemming: van boerderij naar bierbrouwerij

Ook in Orvelte startte onze advisering met de vraag of de beoogde nieuwe functie in dit 

specifieke monument en op deze plek, in het beschermd dorpsgezicht, paste. Die nieuwe 

functie was in dit geval een bierbrouwerij met een proeflokaal en een winkel. 

De commissie beoordeelde de gewenste functie als passend voor de locatie, zowel 

binnen Orvelte als in de betrokken rijksmonumentale boerderij. De toepassing van een 

‘doos –in-doos constructie’ leidde tot minimale ingrepen aan de boerderij en maakte de 

plaatsing van dakramen overbodig. Omdat dakramen het gesloten agrarische karakter van 

een boerderijschuur ingrijpend kunnen veranderen, gaat de monumentencommissie hier 

terughoudend mee om. De adviezen van de commissie zijn meegenomen in de uitwerking 

van schetsontwerp naar plan.   

Uitbreiding Maallust: passend in de ruimtelijke context

De ruimtelijke context, met de voor Veenhuizen kenmerkende lanen- en slotenstructuur, 

moest volgens de monumentencommissie leidend zijn bij de uitbreiding van Maallust in 

het beschermd dorpsgezicht van Veenhuizen. De commissie moedigde de ontwerper aan 

om te kiezen voor een ontwerp dat het industriële karakter van het complex zou 

versterken. Een gangbare uitbreiding van het monumentale gebouw zou een groter 

gebouw opleveren waarbij het de opgave zou zijn om het bestaande gebouw herkenbaar 

te houden. De architect koos voor een bijzondere oplossing waarin de nieuwe gevels 

dezelfde indeling en vormgeving krijgen als de bestaande, maar worden opgebouwd uit 
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een transparante metalen gaasconstructie. Afhankelijk van de kijkrichting en de lichtinval, 

zijn hierdoor of de gevels of de ketels van de brouwerij zichtbaar. 

Landschappelijke inpassing uitbreiding museumboerderij Nabershof

Ook bij de realisatie van een nieuwe functie in de rijksmonumentale museumboerderij 

‘Nabershof ’ van ’t Volk van Grada bij Emmen, stond de ruimtelijke context centraal. Dit 

museum wordt onderdeel van Geopark De Hondsrug en in dat kader uitgebreid met een 

tentoonstellingsruimte die de functie krijgt van ‘expeditiepoort’. Het omringende terrein 

wordt heringericht om ruimte te maken voor parkeren. Voordat een ontwerp voor de 

tentoonstellingsruimte werd gemaakt, is eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

om de uitbreiding landschappelijk in te passen. Dit had onder andere gevolgen voor de 

uitbreidingsrichting en de locatie van het parkeerterrein. Voor de vormgeving van de 

nieuwe expositieruimte is expliciet gekozen voor een hedendaags ontwerp met een 

ander karakter dan de bestaande historische bebouwing.

Delfzijl en Pekela: trots op cultuurhistorie

Dat bewoners trots zijn op de cultuurhistorische waarden van de omgeving waarin ze 

wonen en de bescherming hiervan waarderen, bleek toen Libau voor de gemeente Delfzijl 

een cultuurhistorische waardenkaart ontwikkelde. De ter inzagelegging van deze kaart en 

het bijbehorende beschermingsregime leidde ertoe dat particulieren en organisaties 

verzochten om extra elementen op te nemen. Een aantal hiervan bleek al te worden 

beschermd, bijvoorbeeld als rijksmonument, andere werden toegevoegd. 

In de gemeente Pekela stond het merendeel van de betrokken eigenaren positief 

tegenover de aanwijzing van hun pand tot gemeentelijk monument. Aanleiding was, 

evenals in de gemeente Delfzijl, de wens om cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 

beter te kunnen beschermen. De gemeente Pekela had daarbij ook de wens om haar 

inwoners meer bewust te maken van de rijke geschiedenis die in de bebouwing tot 

uitdrukking komt.

Libau verzorgde, in samenspraak met de gemeentelijke monumentencommissie, de 

selectie en waardering en bezocht al in een vroegtijdig stadium alle eigenaren in de 

betrokken panden. Deze bezoeken boden niet alleen de mogelijkheid om met de eigenaar 

in gesprek te gaan over de eventuele monumentenstatus, maar leverden ook informatie 

op over de panden. Veel eigenaren bleken positief te staan tegenover een eventuele 

aanwijzing en zijn trots op hun pand en dorp. 

De 24 panden die nu zijn aangewezen als gemeentelijk monument zijn een weerspiegeling 

van de rijke historie van de Pekela’s. Kerken, industriële complexen, arbeiderswoningen, 

winkelwoningen in een rijke architectuur en bijvoorbeeld schutsluizen vertellen samen 

een bijzonder verhaal.  

Karakteristiek pand Pekela



22 Inventarisatie waarden zuidelijk Westerkwartier

In het zuidelijk Westerkwartier leidde de geplande gebiedsontwikkeling tot de opdracht 

aan Libau om de archeologische en cultuurhistorische waarden te inventariseren in delen 

van de gemeenten Grootegast, Marum en Leek. De gebiedsontwikkeling is gericht op de 

realisatie van een natuurnetwerk, dat onderdeel wordt van het Natuurnetwerk 

Nederland. De realisatie van de nieuwe natuur gaat samen met maatregelen gericht op 

waterberging en de verhoging van de waterkwaliteit. Prolander, de organisatie die de 

gebiedsontwikkeling realiseert, wil bij de herinrichting inzetten op het behoud en herstel 

van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Libau 

onderscheidde voor het onderzoek 17 deelgebieden, elk bestaande uit één of meer 

clusters van percelen. Voor elk van deze clusters is op basis van landschappelijke, 

aardkundige, archeologische en historisch-geografische bronnen vastgesteld welke 

archeologische en cultuurhistorische waarden op de betreffende locatie aanwezig zijn. 

Daarbij werd ook aangegeven welke vervolgstappen, in de zin van planaanpassing of nader 

onderzoek, nodig zijn om deze waarden te beschermen en te versterken. De resultaten 

van het onderzoek worden door Prolander gebruikt bij het opstellen van een Provinciaal 

Inpassingsplan, het uitvoeren van een milieueffectrapportage en het maken van 

inrichtingsplannen voor het gebied. De betrokken gemeenten kunnen de resultaten 

gebruiken voor de eventuele aanpassing van bestemmingsplannen.

Archeologische begeleiding infrastructurele werken

Niet alleen bouwplannen, ook plannen voor dijkverzwaring, de realisatie van een snelle 

fietsroute en vervanging van de riolering leidden in 2016 tot archeologische advisering. In 

Ten Boer bijvoorbeeld, wilde de provincie Groningen de oude Stadsweg opwaarderen tot 

‘Fietsroute Plus’. Deze Stadsweg vormt de oude, waarschijnlijk 12de-eeuwse, 

handelsroute tussen Groningen en Oost-Friesland. Toen rond 1650 de trekweg langs het 

Damsterdiep werd aangelegd, kwam de Stadsweg in de luwte te liggen. Het gevolg is dat 

deze, in ieder geval op het traject tussen Noorddijk en Ten Boer, heel gaaf bewaard 

gebleven is. De weg heeft hier nog het middeleeuwse profiel van een kleiweg, geflankeerd 

door twee sloten. Libau adviseerde daarom om de ingrepen tot een minimum te 

beperken en het aanzicht van de Stadsweg als onverharde weg zoveel mogelijk intact te 

laten. Dit betekende ook dat het gebruik van bijvoorbeeld beplanting doorlatende 

verhardingsmatten is afgeraden. Een veelgebruikte handelsroute zal het uiterlijk van een 
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BEWONERS VALTHE, BRONNEGER EN ANLOO MAKEN 

GESCHIEDENIS ZICHTBAAR

Actieve bewoners ontwikkelden op meerdere plekken in Drenthe plannen voor het 

zichtbaar maken van de geschiedenis van hun omgeving. Plaatselijk Belang Valthe 

bijvoorbeeld, verzocht de gemeente Borger-Odoorn om archeologisch onderzoek te 

doen naar de Valtherschans. Dit vestingwerk dateert uit de 80-jarige oorlog en zou bij 

de oostelijke toegang van het huidige Valthe gelegen moeten hebben. In het landschap 

is er nu niets meer van te zien en echte bewijzen voor de locatie waren er niet. De 

adviseur van Libau organiseerde en begeleidde dit onderzoek dat duidelijk maakte dat 

in de akkers de contouren van de gracht nog aanwezig zijn. De gracht rondom het 

schansterrein bleek 15-20 meter breed en 1-1,4 meter diep te zijn.  De resultaten van 

het archeologisch onderzoek dienen als inspiratiebron om de plek van de schans weer 

beleefbaar te maken voor bewoners en toeristen.  

In diezelfde gemeente Borger-Odoorn, wilden de bewoners van Bronneger de 

geschiedenis van het voormalige molenlandschap zichtbaar maken. De adviseur van 

Libau verzamelde en analyseerde in dat kader de gegevens over de locatie van de 

voormalige middeleeuwse watermolen. De resten hiervan liggen in het beekdal van het 

Voorste Diep en de exacte locatie werd aan het eind van de jaren ’70 al duidelijk 

dankzij archeologisch onderzoek.

Onderduikershol Anloo

De Vereniging Historisch Anloo wilde het verhaal van het onderduikershol meer 

toegankelijk maken voor het publiek. De adviseur van Libau was nauw betrokken bij 

het archeologisch onderzoek dat in dit kader in het hol werd uitgevoerd en dacht mee 

over het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe inrichting van de plek. Een houten 

toegangshek, een bankje, een pad en dertien zwerfkeien zorgen er inmiddels samen 

voor dat bij het onderduikershol een verstilde en poëtische herdenkingsplek voor 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gecreëerd is. Het onderduikershol is 

bovendien meer toegankelijk geworden voor het publiek.  

vertrapt wegoppervlak met karrensporen hebben gehad. Begroeiing past niet in dit beeld. 

Realisatie van de hoogwaardige fietsroute, met respect voor de archeologische waarde 

van de ondergrond, betekent dat verleden en toekomst letterlijk en figuurlijk met elkaar 

verbonden kunnen worden. 
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25De ontwikkeling van de Spoorzone 
in de stad Groningen, leidde tot het 
plan van ProRail en de provincie 
Groningen om ten noorden van 
Haren, bij de buurtschap Essen, een 
nieuw opstelterrein te realiseren. 
De provincie zag een kans voor de 
landschappelijke inpassing van het 
terrein en het plan hiervoor werd in 
de zomer van 2015 aan de 
bewoners van Haren-Noord en 
Essen gepresenteerd. In dit plan 
werd niet alleen het opstelterrein 
aan het zicht onttrokken, maar ook 
alle stadsrandverschijnselen aan 
de andere kant van de spoorlijn die 
van Groningen richting Duitsland 
loopt. “Essen is een prachtig 
schilderij in een lelijke lijst”, zegt 
landschaps-architect Steven 
Slabbers. “We grepen de kans om 
met dit plan ook een mooie 
omlijsting te realiseren.” Nadat het 
plan door de bewoners omarmd 
was, bleek in de herfst van 2015 
dat de ondergrond, anders dan 
verwacht, uitzonderlijk rijk was aan 
bewoningsresten uit verschillende 
periodes. 

“Tot 2015 dachten archeologen dat een 

dergelijk laag gelegen terrein vanaf 3000 

voor Chr. te nat was voor bewoning”, zegt 

archeoloog Elma Schrijer van Ingenieursbu-

reau MUG. “Alleen in de hoger gelegen delen 

van dit gebied werden daarom archeologi-

sche resten verwacht. Die hogere delen 

bevatten inderdaad bewoningssporen uit de 

periode 3000 tot 1000 voor Chr. Toen ik in 

de lagere delen begon met proefsleuvenon-

derzoek, stuitte ik echter meteen op een 

ijzertijdboerderij uit de tweede eeuw na Chr. 

Deze vondst bewijst dat mensen niet altijd 

wegtrokken wanneer een gebied feitelijk te 

nat werd voor bewoning.” Het bijzondere 

aan de vondst van een ijzertijdboerderij op 

deze plek is voor Elma Schrijer dat deze het 

menselijke gedrag weerspiegelt. “Archeolo-

gische verwachtingen gaan altijd over 

sporen en spullen, nooit over de mens. Deze 

vondst maakt juist dat gedrag ook 

zichtbaar.”

Duurzaam bouwen
Uitgebreid proefsleuvenonderzoek maakte 

duidelijk dat overal in het 30 hectare grote 

gebied archeologische resten lagen. Behalve 

om die ijzertijdboerderij, ging het daarbij 

met name ook om sporen van kleine 

kampementen van jagers/verzamelaars uit 

de midden steentijd. Om de bodemversto-

ring tot een minimum te beperken, pasten 

provincie en  ProRail het plan voor het 

opstelterrein aan en kreeg Steven Slabbers 

de opdracht een nieuw landschapsplan te 

ontwikkelen. “Wij willen duurzaam bouwen”, 

zegt archeoloog Suzanne van der A van 

ProRail, “en in dit geval betekent dat ook dat 

archeologische waarden beschermd 

moeten worden”. “Het opstelterrein werd al 

verhoogd aangelegd, maar de bouwvoor 

wordt nu niet meer verwijderd. Bomen, riet 

en water leiden altijd tot een verstoring van 

de ondergrond. Om dit te voorkomen, 

worden ook het geplande bos en de 

kikkerpoelen op opgehoogde grond 

aangelegd. De archeologische waarden zijn 

daardoor in het grootste deel van het gebied 

beschermd. Daar waar bodemverstoring 

onontkoombaar is, bijvoorbeeld doordat er 

gebouwen komen of een kreek wordt 

gegraven, hebben opgravingen de lange 

bewoningsgeschiedenis van dit gebied 

inmiddels zichtbaar gemaakt.”  

Kansen pakken
De rijkste vindplaatsen worden volgens 

Steven Slabbers in het aangepaste 

landschapsplan ontzien. “Bos en riet waren 

eigenlijk ongewenst, maar bomen 

ontnemen het zicht op de aarden geluidswal 

bij het opstelterrein. Dit bos, de kikkerpoe-

len en de natuurlijke kreken zorgen straks 

voor een mooie lijst rond een prachtig 

woongebied. Het gebied wordt bovendien 

ingericht als archeologisch park. Waar we 

ons in eerste instantie richtten op beperking 

van de schade als gevolg van de bouw van 

het opstelterrein, konden we nu vooral ook 

kansen pakken’, aldus Steven Slabbers. 

Onverwachte rijkdom aan archeologische resten leidt tot

LANDSCHAPSPLAN DAT BEWONERS VERBINDT MET HET VERHAAL VAN HET LANDSCHAP

“Het verhaal van het gebied ten noorden van Haren blijkt vele malen langer en 

interessanter te zijn dan gedacht. Wandelaars uit de omgeving kunnen hier straks 

niet alleen genieten van de prachtige natuur, maar zich ook verbonden weten met 

de mensen die hier duizenden jaren voor hen woonden. 

De inwoners van Haren en Essen vinden dat ze op de mooiste plek van Nederland 

wonen. Informatiepanelen en het skelet van de ijzertijdboerderij, dat zichtbaar 

wordt in het landschap, vertellen dat hier 5000 en 2000 jaar geleden mensen 

woonden die precies datzelfde dachten”, aldus Steven Slabbers.
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Onzichtbaar geplaatste zonnepanelen op de pastorie van Godlinze >

5  |   E N E R G I E T R A N S I T I E  L E I D T  T O T  R U I M T E L I J K E  V R A A G S T U K K E N

Niet in direct aan de weg 

gelegen open ruimte

Aansluiten op de achterkanten

behouden van doorzichten

Niet op de eerste twee door 

houtsingels gescheiden percelen langs 

zijwegen met zicht op acherkanten

Naast de aanpak van de mijnbouwschade, is de overgang naar duurzame energie 

het grootste ruimtelijke vraagstuk van de komende jaren. Grootschalige 

windmolens hebben visuele impact op het landschap, helemaal wanneer dat 

landschap ‘open’ is. Ook zonnepanelen, of ze nu een dak of een heel veld vullen, 

beïnvloeden de omgeving waarin ze geplaatst worden. Libau adviseerde in 2016 

over de plaatsing van zonnepanelen op of bij monumenten en over de 

landschappelijke inpassing van zonneparken en kleinschalige windmolens. De 

stedenbouwkundige randvoorwaarden voor grootschalige windparken worden 

vastgelegd via hetzelfde Rijksbesluit dat ook de locaties hiervoor bepaalt. De 

invloed van de advisering vanuit Libau is in deze gevallen over het algemeen 

beperkt. 

Opbrengstefficiëntie is in hoge mate bepalend bij de inrichting van parken met 

windmolens en zonnepanelen. De opbrengst is bijvoorbeeld sturend bij de keuze voor de 

verkavelingsrichting op een zonnepark. De randen van deze parken zijn een punt van 

aandacht: is een rand kwetsbaar of zichtbaar dan vragen onze welstandsadviseurs 

regelmatig om maatregelen gericht op landschappelijke inpassing. Het helpt wanneer 

bijgebouwen niet in de buitenrand geplaatst worden. Ook hier geldt dat de behoefte aan 

efficiëntie sturend is bij de keuze van de plek.  

Met het aantal aanvragen, groeien onze ervaring en aandachtspunten. Alles begint echter 

bij de kwaliteit van de plek. De provincie Groningen vroeg ons met het oog daarop al 

eerder om de mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing van grootschalige velden 

met zonnepanelen in kaart te brengen. 

Ruimtelijke beleidslijn zonneterreinen

Niet alleen grootschalige, ook middelgrote zonneparken vragen aandacht. De vele 

verzoeken om ruimte hiervoor leidden ertoe dat de gemeente Grootegast Libau in 2016 

opdracht gaf een ruimtelijke beleidslijn te ontwikkelen. Deze beleidslijn doet 

richtinggevende uitspraken over waar en hoe zonneterreinen mogelijk zijn en biedt een 

onderbouwd antwoord op vragen naar ruimte hiervoor. Voor wat betreft Grootegast was 

de conclusie dat de veelal dun bebouwde bebouwingslinten, met karakteristieke 

doorzichten naar het landschap, bijzonder kwetsbaar zijn. Het gevolg is dat er ruimtelijk 

gezien weinig aanleiding is voor de realisatie van een middelgroot zonnepark. Lokale 

initiatieven voor hele kleine zonneterreinen zijn slechts incidenteel goed in de ruimtelijke 

structuur in te passen. 

Inmiddels werken wij ook voor Middag-Humsterland en het gecombineerde grondgebied 

van de gemeenten Zuidhorn en Leek aan de ontwikkeling van ruimtelijke beleidslijnen 

voor zonneterreinen. 

Zonnepanelen op daken

Ook bij plaatsing van zonnepanelen op een dak is een zorgvuldige inpassing van groot 

belang. Het beeld dat een pand in de straat ‘neerzet’ is immers van invloed op de 

ruimtelijke kwaliteit van die straat. Zonnepanelen hebben bovendien invloed op de 

uitstraling van een pand en kunnen, wanneer ze onzorgvuldig geplaatst worden, de 

architectonische of monumentale waarde ervan aanzienlijk verminderen. De gemeente 

Zuidhorn koos daarom voor maatwerk toen ze een plan ontwikkelde voor de plaatsing 

van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis. De glazen panelen in de markante 

luifel van het gebouw werden vervangen door zonnepanelen met exact dezelfde 

maatvoering als de glazen. De transparantie van de luifel is door de ingreep nauwelijks 

aangetast.  De monumentencommissie behandelt regelmatig aanvragen voor de plaatsing 

van zonnepanelen op daken van rijksmonumenten. Omdat zonnepanelen vaak grote 



27invloed hebben op de beeldwaarde van een monument, gaat de commissie hier 

terughoudend mee om. Ze adviseert negatief wanneer deze panelen zichtbaar zijn vanuit 

de openbare ruimte of het omringende landschap. Gelukkig komt het ook voor dat 

zonnepanelen op nagenoeg onzichtbare wijze geplaatst worden. Dit gebeurde 

bijvoorbeeld in Godlinze op het dak van de voormalige pastorie, dat de vorm heeft van 

een afgeknot schilddak. Door plaatsing van de panelen onder een hoek van 15 graden op 

het platte deel van het dak, is een oplossing gevonden waarbij de panelen niet zichtbaar 

zijn vanaf de openbare weg. Ook de eigenaar van een monumentaal woonhuis in Winsum 

bewees dat het mogelijk is om zonnepanelen zodanig te plaatsen dat ze niet ten koste 

gaan van het monument. De panelen werden hier op het goeddeels door het 

aangebouwde achterhuis afgeschermde achterdakvlak geplaatst. De eigenaar van een 

rijksmonument in Adorp koos voor zorgvuldige inpassing van de panelen op het erf. De 

monumentencommissie adviseerde in alle gevallen positief. 

Primeur in Groningen: zonnepannen op een monument

De eigenaar van de voormalige pastorie in Zuidbroek wilde ‘zonnepannen’ op het dak van 

dit monumentale pand leggen: innovatieve, keramische pannen die voorzien zijn van kleine 

zonnepanelen. Omdat de zwarte zonnepannen een terughoudende vormgeving hebben en 

een duidelijke meerwaarde vanuit het oogpunt van duurzaamheid, adviseerde de 

monumentencommissie positief.   

Landschappelijke inpassing middelgroot zonnepark

In Oude Pekela werd een open kavel, grenzend aan een bedrijventerrein, ingevuld met 

zonnepanelen. De betreffende kavel heeft weinig raakpunten met het openbare gebied 

maar ligt net in een bocht van de weg. Door de panelen in noord-zuid richting en 

daarmee haaks op de weg te plaatsen, ontstond langs die weg een regelmatige rand. Een 

dergelijk geordend beeld past moeiteloos bij een bedrijventerrein. Een groene dijk langs 

de buitenrand onttrekt de panelen aan het zicht. 

Inpassing kleinschalige windmolens

Grootschalige windmolens zijn wat ons betreft zowel in open als in kleinschalig landschap 

moeilijk inpasbaar. Dat betekent niet dat wij windenergie afwijzen, het betekent wel dat 

we eisen stellen aan de vormgeving, de maat en de landschappelijke inpassing van een 

windmolen. De kleinschalige windmolen die EAZ Wind ontwikkelde, is wat ons betreft 

meestal goed inpasbaar in het kleinschalige landschap. Sinds 2016 denken wij bovendien, 

op hun verzoek, aan de voorkant van het proces mee over de vraag waar op het erf een 

door hen geleverde windmolen geplaatst moet worden. Het omringende landschap en het 

ensemble van gebouwen op het erf zijn daarbij sturend. 

Advisering windpark Zuidbroek

De beperkte ruimte voor advisering werd onder andere duidelijk bij de 

welstandsbehandeling van de bouwaanvraag voor een windmolenpark in de Eekerpolder 

bij Zuidbroek. Deze locatie was daaraan voorafgaand door het rijk aangewezen. De 

welstandscommissie keek bij de behandeling naar het totaalbeeld en had bezwaren tegen 

de opstellingsvorm en de positie van het geheel in relatie tot de A7 en N33. Ook het feit 

dat de twee exploitanten verschillende molentypes wilden plaatsen, werd strijdig geacht 

met de welstandseisen. De plaatsbepaling en bandbreedte voor de hoogte lagen, dankzij 

het Rijksbesluit, planologisch vast. Een tweede behandeling in de welstandscommissie, 

waarbij ook de Rijkscoördinator aanwezig was, leidde tot de toezegging dat beide 

exploitanten voor hetzelfde molentype zullen kiezen.

Ondersteuning energiecoöperatie bij landschappelijke inpassing 

kleinschalig zonnepark

Niet alleen grote energiebedrijven, ook bewoners nemen in toenemende mate het 

initiatief voor de realisatie van een zonnepark. In de gemeente Loppersum 

bijvoorbeeld, verenigde een groep bewoners uit ’t Zandt zich in een energiecoöperatie. 

Deze meldde zich vervolgens bij de gemeente met het plan voor de realisatie van een 

kleinschalig veld met zonnepanelen aan de zuidkant van het dorp. Libau ondersteunde 

de initiatiefnemers, op verzoek van de gemeente, bij de landschappelijke inpassing. 

Analyse van de plek maakte duidelijk dat de geplande locatie, dankzij de beperkte 

omvang van het zonnepark, de beschutte ligging en de heldere begrenzing, een logische 

keuze was. Het inpassingsvraagstuk beperkte zich tot de aanleg van een heldere 

groene scheiding met de achtertuinen van de aangrenzende percelen. Goed beheer 

vereist dat de panelen zodanig op de kavel worden gesitueerd dat er voldoende 

afstand tot de randen is.  
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29“Voordat ik dit huis tien jaar geleden 
kocht, heb ik een bouwkundig 
onderzoek laten uitvoeren waaruit 
bleek dat het in een uitstekende staat 
verkeerde. Een paar jaar later 
verscheen de eerste scheur en niet lang 
daarna de tweede. De NAM bood € 800 
euro om een scheur te laten herstellen, 
daarna geld voor versterkings-
maatregelen. Contra-expertise maakte 
echter duidelijk dat het huis geen 
fundamentele eenheid meer was. 
Ik ben zeven jaar lang met de NAM aan 
het onderhandelen geweest en vond 
dat heel erg moeilijk omdat ik meer 
moest vragen dan ik nodig had. Als je 
een ton moet hebben, moet je beginnen 
met twee ton te vragen. Op een 
bepaald moment zat ik er helemaal 
doorheen. Tot ik erin slaagde het 
probleem om te zetten in een 
uitdaging.”

De uitdaging waar Marcel Wiersum uit ’t 

Zandt zichzelf voor stelde, was het bouwen 

van een eco-woning, geïnspireerd op de in 

New-Mexico ontwikkelde ‘earthships’. Deze 

gedeeltelijk in de aarde gebouwde 

woningen zijn zelfvoorzienend voor wat 

betreft energie, maken op verschillende 

manieren slim gebruik van water en zijn 

gebouwd van afvalmaterialen die niet nog 

een keer machinaal bewerkt hoeven 

worden. Toen Marcel met zijn plan naar de 

NAM ging, bleek deze er weinig van te 

begrijpen. Een architect bracht uitkomst en 

wist zijn plan niet alleen aan te passen aan 

het Nederlandse weer, maar ook aan de 

eisen van de NAM en de 

welstandscommissie. “Het huis moest 

autonoom op de kavel staan en daarom 

verder naar achteren. De consequentie was 

dat ik een aantal bomen moest kappen, 

maar dat wilde ik niet. Bomen vormen ook 

een leefgemeenschap”, aldus Marcel. Een 

bezoek van de welstandsarchitect leidde tot 

een oplossing en een positief 

welstandsadvies. De bouw van de in alle 

opzichten duurzame woning start na de 

zomervakantie. 

Gesloten grondbalans
“De woning die ik ga bouwen, komt drie 

meter onder de grond en drie meter 

erboven. Omdat ik met een gesloten 

grondbalans wil werken, komt er aan de 

straatzijde van de woning een aarden wal. 

Het merendeel van de uitgegraven grond 

wordt hierin verwerkt, de rest wordt 

gebruikt om de afwatering van de tuin te 

verbeteren. In die aarden wal komt de 

entree van de woning en direct achter die 

wal wordt een kelder gebouwd, waarin ik 

geweckte groenten wil bewaren. Een glazen 

wand met vide aan de tuinzijde van de 

woning zorgt ervoor dat het zonlicht 

gedurende het hele jaar naar binnen kan 

vallen. Die binnenvallende warmte is in de 

zomer minder, doordat de zon dan hoog 

staat. ’s Winters staat de zon zo laag dat 

het zonlicht tot achterin de woning komt. 

Zonnepanelen op het dak leveren de 

benodigde elektriciteit, ik ga een 

warmtepomp aansluiten op het grondwater 

en een Rocket Stove bouwen die in de 

winter voor extra warmte zorgt. Deze wijze 

van stoken vergt 90% minder hout dan een 

houtkachel en reduceert de uitstoot tot nul. 

Een systeem van ijzeren buizen zorgt in de 

zomer voor een natuurlijke convectiestroom 

die voorkomt dat het huis te warm wordt. Ik 

hoef daar verder helemaal niks aan te doen. 

Het huis wordt overigens zoveel mogelijk 

gebouwd van materialen van de oude 

woning. De wijze van slopen, bouwen en 

bewonen zorgt voor een CO2-reductie van 

80% ten opzichte van een reguliere woning.”

Leven zoals de natuur het bedacht heeft
“Ik wil leven op een manier zoals de natuur 

die bedacht heeft. Waarom zou je het wiel 

opnieuw uitvinden, als alles er al is” zegt 

Marcel Wiersum. Dat ‘alles’ is er wat hem 

betreft ook op het gebied van water, afval 

en voedsel. Tanks in de aarden wal vangen 

straks het regenwater op dat gebruikt 

wordt om de wc door te spoelen, planten te 

bewateren en vissen te laten zwemmen. 

Het vaste afval van de vissen gaat naar de 

composthoop die de tuin voedt. “Ik wil hier 

natuur creëren waarvan ik kan eten. De 

fruitbomen aan de straatzijde van het huis 

dragen daar ook aan bij. Deze staan 

overigens niet alleen in de luwte van de 

woning maar, op het moment dat dit nodig 

is, ook optimaal n de zon.”

Ernstige aardbevingsschade leidt tot bouw eco-woning:

‘WAAROM ZOU JE HET WIEL UITVINDEN ALS ALLES ER AL IS’

“Hoewel ik deze grond gekocht heb, heb ik haar in mijn overtuiging toch te leen. 

Ik ben onderdeel van een natuurlijk systeem en ik vind het mijn plicht om dit 

stukje aarde beter achter te laten dan ik het aantrof. ‘Jij past het huis aan op de 

wijze waarop je leeft’, zei de architect die mij hielp om het plan voor deze woning 

te ontwikkelen. ‘Meestal is het andersom en wordt de mens gedwongen zijn leven 

aan te passen aan de mogelijkheden die het huis biedt.’
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6 |   AARDBEVINGSPROBLEMATIEK NODIGT OOK UIT TOT ZOEKEN NAAR KANSEN VOOR ECHT DUURZAME OPLOSSINGEN

Sinds de aardbeving van Huizinge in 2012 het besef deed landen dat de 

gaswinning wel degelijk schade veroorzaakt, hebben die schade en de gevolgen 

daarvan een steeds belangrijker positie in ons werk gekregen. Waar wij werken 

aan de bevordering en instandhouding van ruimtelijke kwaliteit, werken 

aardbevingen daar lijnrecht tegenin. Karakteristieke panden lopen zoveel schade 

op dat ze gesloopt moeten worden, bouwkundige versterking van monumenten 

kan ten koste van de kwaliteiten van dat monument gaan en onzorgvuldige 

keuzes nu kunnen ertoe leiden dat een dorpslandschap op termijn aan 

ruimtelijke kwaliteit inboet. Vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de 

ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen pakken wij onze rol in het 

aardbevingsgebied. Wij vertegenwoordigen de belangen van het cultureel 

erfgoed in de maatschappelijke stuurgroep, zetten onze kennis in voor het 

behoud van ruimtelijke kwaliteit en gaan de uitdaging aan om ook te zoeken 

naar vernieuwende oplossingen die bijdragen aan het duurzaam behoud van de 

ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in de provincie Groningen. 

Aardbevingen veroorzaken schade en om dat te voorkomen, moeten individuele panden 

worden versterkt: wie kort door de bocht kijkt en reageert, ziet hier de snelle oplossing 

voor een probleem. De aardbevingen zijn echter niet de enige ontwikkeling die op dit 

moment ingrijpt in het leven en het landschap van Groningen, krimp en de 

energietransitie doen dat ook. De optelsom hiervan betekent dat het in alle gevallen 

verstandig is om een stap achteruit te doen teneinde vanuit een breder perspectief naar 

dit ene pand of dit rijtje woningen te kijken. De vraag die dan centraal staat, is welke 

kwaliteiten je op dorpsniveau voor de toekomst wilt behouden en welke kansen je wilt 

oppakken om kwaliteiten te versterken of nieuw te ontwikkelen. Behoud en versterking 

van bestaande en ontwikkelen van nieuwe kwaliteiten, wordt dan de opgave. Dit kan 

betekenen dat je er voor kiest om een rij woningen niet te versterken maar te slopen en 

elders vervangende woonruimte te zoeken. In een leegstaand monument bijvoorbeeld, of 

in een open plek in het historische lint. De versterkingsopgave draagt in dit geval ook bij 

aan duurzaam behoud van ruimtelijke kwaliteit. 

Zoektocht naar nieuwe architectuur, materialen en woonvormen

De behoefte aan versterking en verduurzaming kunnen ook, zoals onder andere Marcel 

Wiersum in ’t Zandt laat zien, aanleiding zijn voor een zoektocht naar nieuwe 

woonvormen en vernieuwende architectuur. De gevolgen van de aardbevingen maken het 

onmogelijk om voort te bouwen op de traditie van baksteen. Dit schept niet alleen 

ruimte voor nieuwe materialen, maar daagt ook uit om te zoeken naar vernieuwende 

vormen die in meerdere opzichten duurzaam zijn. Ook hier geldt dat we de problemen 

die de gaswinning veroorzaken, kunnen ombuigen naar een uitdaging. De uitdaging om op 

het gebied van architectuur en de toepassing van materialen een duurzame slag te maken. 

Groningen kan daarbij bij uitstek ook ruimte bieden aan initiatieven waarin andere 

manieren van (samen)leven, omgaan met energie, ruimte en materialen centraal staan. 

De grote uitdaging is daarbij wat ons betreft om dit zodanig te doen dat het niet alleen 

past in het landschap maar daaraan ook nieuwe kwaliteiten toevoegt. 

De monumentencommissie laat zich informeren over aardbevingsschade en de aanpak daarvan.



Urgente vraag vergt zorgvuldig antwoord

De vraag of een pand, een ensemble van panden of een historisch lint behouden of 

versterkt moet worden, speelt dankzij de gaswinning op dit moment in een groot gebied. 

Waar de vraag om een visie op de toekomst altijd aanwezig is, moet deze nu op heel veel 

plekken tegelijk en versneld beantwoord worden.  ‘Waar komen we vandaan, waar staan 

we nu en waar gaan we naartoe’: dit is de vraag die in het hele door aardbevingen 

getroffen gebied centraal staat en om een zorgvuldig onderzocht antwoord vraagt. Een 

zorgvuldigheid die door de snelheid waarmee oplossingen gevonden moeten worden, 

regelmatig onder druk staat. 

Pilot inventarisatie karakteristieke panden Ten Boer

Om gefundeerde en zorgvuldige keuzes te kunnen maken, startte de gemeente Ten Boer 

in 2016 een pilot gericht op de inventarisatie van karakteristieke panden in de dorpen Ten 

Post, Lellens, Winneweer en Wittewierum. Samen met Libau en de lokale historische 

vereniging, selecteerde zij hieruit de meest waardevolle karakteristieke bebouwing in de 

vier dorpen. Ook karakteristieke structuren en ensembles werden daarbij geselecteerd. 

De gemeente kan op basis van deze selectie beleid formuleren voor de wijze waarop zij 

om wil gaan met de opgave voor versterking, sloop of vervangende nieuwbouw. De pilot 

wordt dit jaar uitgebreid naar het overige gemeentelijke grondgebied.  

HERSTEL EN VERSTERKING MONUMENTEN

Monumentenwacht

Sinds de Monumentenwacht, waaraan Libau gelieerd is, zich in 2013 bij de NAM meldde, 

vragen steeds meer experts hen om mee te kijken bij de beoordeling van schade aan een 

monument. De  Monumentenwacht beoordeelt het schaderapport en het bijbehorende 

advies en geeft hersteladviezen. Eigenaren van monumenten en karakteristieke panden 

kunnen de Monumentenwacht in alle gevallen ook zelf inschakelen. In 2016 ondersteunde 

de Monumentenwacht in dit kader zo’n 50 eigenaren van monumenten. 

Erfgoedloket en Steunpunt Cultureel Erfgoed

Eigenaren van monumenten in aardbevingsgebied meldden zich in toenemende mate ook 

bij het Erfgoedloket en het Steunpunt Cultureel Erfgoed van Libau. Het Erfgoedloket 

ondersteunt eigenaren/bewoners van karakteristieke panden, gemeentelijke monumenten 

en rijksmonumenten in het proces van herstel en versterking van panden. Het Steunpunt 

Cultureel Erfgoed adviseert in het kader van de herbestemming van een monument en 

kan al aan het begin van het proces worden ingezet om mee te denken over passende 

functies.  

Afwegingskader

Herstel en versterking van monumenten leiden altijd tot een zoektocht naar de balans 

tussen veiligheid en behoud van monumentale waarden.  De vraag welke normen je 

hanteert, staat daarbij centraal. De NEN-norm, die voorschrijft aan welke ‘sterktenormen’ 

een monument moet voldoen, speelt daarbij een rol, evenals de kaart van de KNMI die 

aangeeft wat de kracht van een eventuele aardbeving in een bepaald gebied kan zijn. 

Tegenover deze normen staat de vraag welk risico je als eigenaar van een monument mag 

aangaan. 

Teneinde op een monumentwaardige manier met de opgave voor versterking om te 

kunnen gaan, gaf de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2016 opdracht tot de 

Het plan voor de herbestemming van de Juffertoren is als 

één van de eerste gerealiseerd.



ontwikkeling van een ‘afwegingskader’. Dit kader moet de mogelijkheid bieden om op het 

niveau van het individuele pand een afweging te maken tussen het belang vanuit het 

oogpunt van veiligheid, gebruikerscomfort en de cultuurhistorische waarde van het pand. 

Het afwegingskader wordt ontwikkeld in nauwe samenspraak tussen de RCE, de provincie 

Groningen, de betrokken gemeenten, de Stichting Oude Groninger Kerken en Libau. Het 

kader moet medio 2017 klaar zijn en is inmiddels besproken met een panel van eigenaren 

van monumenten, voorgedragen door de Monumentenwacht. 

Pilot rijksmonument Zandeweer

In het kader van de zoektocht naar de balans, doen wij op een aantal plekken mee in 

pilots voor de versterking van monumenten. Eén van de eerste pilots werd uitgevoerd 

aan de Hoofdstraat in Zandeweer. Het ging hierbij om een woning van het voor het 

Hogeland zo kenmerkende ‘dwarshuistype’, gebouwd in de eerste helft van de 

negentiende eeuw. Doel van de pilot was te onderzoeken of bevinggerelateerde 

veiligheidsrisico’s beperkt kunnen worden zonder dat dit ten koste van een monument 

gaat. Een eventuele oplossing zou door alle partijen gedragen moeten worden. Een 

grondige bouwtechnische en bouwhistorische analyse en intensief overleg leidde tot de 

keuze om bouwkundige versterking te vinden in de vorm van toevoegingen aan de 

bestaande constructie. De oorspronkelijke binnenmuren bijvoorbeeld, zijn versterkt door 

middel van houtskeletbouw voorzetwanden. Monumentale onderdelen die specifiek bij de 

bouwtijd van een monument horen, blijven hierdoor bewaard.  

Versterking en verbouwing monumentale school Bedum

Hoe ingewikkeld het is om een ontwerp te maken waarin zowel de monumentale 

waarden als de veiligheid en de gebruikswaarde van een gebouw geborgd worden, werd 

bij uitstek geïllustreerd door het plan voor een monumentale school in Bedum. De 

betreffende school werd in de twintiger jaren van de vorige eeuw gebouwd. Veranderde 

onderwijsinzichten en bevinggerelateerde veiligheidsrisico’s leidden tot een plan voor een 

ingrijpende verbouwing in combinatie met bouwkundige versterking van de school. Het 

gevolg is dat het overgrote deel van de bestaande indeling met gangen en lokalen, juist zo 

kenmerkend voor een school uit de betreffende bouwperiode, verloren kan gaan. 

Versterking molen Westerwijtwerd

Nadat in 2015 met ‘base-isolation’ geëxperimenteerd was, kregen we in 2016 de kans om 

de daarbij opgedane kennis te toetsen en uit te breiden. Base-isolation betekent dat de 

bevingskrachten gedempt worden doordat de fundering van een gebouw op isolatoren 

wordt gezet. Deze methode leek in eerste instantie de beste oplossing voor de 

bouwkundige versterking van de molen van Westerwijtwerd. Nader onderzoek, onder 

andere naar het grondpakket, wees echter uit dat hier kon worden volstaan met een 

nieuwe plaatfundering in combinatie met herstel van het metselwerk van de molen. De 

versterking van de molen werd als kans gezien om de scheefstand hiervan te verhelpen. 

De molen zal daardoor ook van binnen weer als vanouds gaan draaien. 

Herbestemming monumenten

Nadat de NAM in 2015 vijf miljoen euro beschikbaar stelde voor de instandhouding van 

monumenten in aardbevingsgebied, ging het programma in 2016 echt los. Libau is 

kartrekker en wordt daarbij ondersteund door een programmateam, bestaande uit 

vertegenwoordigers van alle betrokken gemeenten, de RCE, de provincie en organisaties 

die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed. 

Het merendeel van de initiatieven voor herbestemming wordt ingediend door groepen 

bewoners die een plan ontwikkelen voor een publieksgebouw in hun omgeving. Alle 



plannen worden in eerste instantie bij Libau ingediend. Wij denken ter plekke mee over 

de mogelijkheden, schakelen waar nodig een specialist in en helpen om de plannen 

haalbaar te maken en gerealiseerd te krijgen. Met het oog op dit laatste kijkt ook de 

monumentencommissie van Libau in een vroegtijdig stadium mee en schakelen wij ook 

een eventuele gemeentelijke monumentencommissie in. 

Plannen die wat ons betreft in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het 

programma Herbestemming Monumenten, gaan via het programmateam naar de 

stuurgroep Leefbaarheid van de NCG en vervolgens naar de NAM. Deze bepaalt welke 

plannen uiteindelijk gehonoreerd worden. In 2016 waren dat bijvoorbeeld de plannen 

voor de Jufferentoren in Schildwolde, de voormalige hervormde kerk in Kloosterburen en 

de voormalige hervormde kerk in Siddeburen. Al deze projecten werden ingediend door 

bewonersgroepen en elk van deze gebouwen krijgt een publieke functie. De Juffertoren 

bijvoorbeeld, kwam in 2015 in handen van Stichting Juffertoren Schildwolde en daarmee 

van het dorp. De stichting gaat van dit 13e-eeuwse rijksmonument een museum en 

uitkijktoren maken. De voormalige hervormde kerk in Kloosterburen krijgt een nieuwe 

functie als ruimte voor bijeenkomsten en uitgiftepunt voor zorg en de kerk in Siddeburen 

wordt verbouwd tot multifunctionele ruimte. Ook deze herbestemming wordt 

aangestuurd door dorpsbewoners. In alle gevallen geldt dat behoud van de monumentale 

waarde gecombineerd wordt met het vinden van een functie die het monument een 

duurzame toekomst geeft. 

Sloopaanvragen karakteristieke panden 

In de zomer van 2016 paste de provincie Groningen haar Omgevingsverordening (POV) 

zodanig aan dat alle aanvragen voor (gedeeltelijke) sloop van karakteristieke panden in de 

9 bevingsgemeenten voor advies moeten worden voorgelegd aan de 

monumentencommissie. Een deel van de betrokken gemeenten heeft een lijst met 

karakteristieke panden. Waar dit niet het geval is, moeten alle sloopaanvragen worden 

voorgelegd en beoordeelt de monumentencommissie in de eerste plaats of het 

betreffende pand karakteristiek is. De eerste aanvragen kwamen eind september binnen 

en hoewel de sloopplannen een enorme variatie kennen, gaat het merendeel over 

schoorstenen. De oplossing die tot nu toe standaard aan de eigenaar werd voorgesteld, is 

de afbraak van de schoorsteen en het terugplaatsen van een replica, aardbevingsbestendig 

en lichter van gewicht. Deze replica schoorstenen hebben een kern van plaatmateriaal en 

een afwerking van steenstrips (verzaagde bakstenen) of composiet strips met 

baksteenprint. 

De monumentencommissie vindt dat schoorstenen een onlosmakelijk onderdeel zijn van 

de architectuur van het pand en vaak een belangrijke beeldwaarde hebben. Zeker bij 

karakteristieke panden moet daarom in de eerste plaats worden onderzocht of 

versterking van de schoorsteen het veiligheidsrisico kan wegnemen. Lukt dat niet dan is 

een zorgvuldige vormgeving een vereiste. Ook hier geldt overigens dat vroegtijdig overleg 

over het algemeen sneller tot een passende en breed gedragen oplossing leidt. 

Boerderijen

Ernstige aardbevingsschade leidde inmiddels op meerdere plekken tot sloop en herbouw 

van een boerderij. Dit heeft niet alleen visuele impact, maar kan ook gevolgen hebben 

voor de archeologische waarden in de bodem. Een deel van de boerderijen staat immers 

op historische boerderijplaatsen. Dit was bijvoorbeeld het geval in Bedum, waar ernstige 

aardbevingsschade leidde tot het besluit om een boerderij te slopen. Libau beoordeelde 

niet alleen het bouwplan, maar voerde ook een archeologisch bureauonderzoek uit. De 

boerderij staat op een middeleeuwse wierde die op een oude kwelderwal ligt. Libau 

adviseerde daarom om de bodemingrepen die gepaard gaan met sloop en nieuwbouw uit 

te laten voeren onder archeologische begeleiding. 
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  34 Maatschappelijke Stuurgroep en Gasberaad

Libau vertegenwoordigt het landschappelijke en gebouwde cultureel erfgoed in de 

Maatschappelijke Stuurgroep en het Groninger Gasberaad. In de Maatschappelijke 

Stuurgroep overleggen verschillende maatschappelijke organisaties met de Nationaal 

Coördinator Groningen over de aanpak van de problematiek die veroorzaakt wordt 

door de mijnbouwschade. De organisatie van de schadeafhandeling en de spelregels 

die daarbij gelden, zijn belangrijke agendapunten.  

Behalve de Groninger Bodembeweging, ontmoeten alle maatschappelijke organisaties 

uit de Maatschappelijke Stuurgroep elkaar ook in het Groninger Gasberaad. Het 

Gasberaad wil ervoor zorgen dat mensen en organisaties zoveel mogelijk ontlast 

worden en dat het gebied zijn unieke karakter en identiteit behoudt. Het Gasberaad is 

betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het Meerjarenprogramma van de 

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en probeert de politieke besluitvorming 

over de gaswinning te beïnvloeden. Het Gasberaad deed in dat kader onder andere 

mee in de door Freek de Jonge opgezette actie. 

In 2016 zetten het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging samen 

‘Stut- en- Steun’ op. Stut-en-Steun biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan 

iedereen die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten 

in Groningen. De medewerkers van het steunpunt beantwoorden vragen, begeleiden 

inwoners en verwijzen indien nodig door. 

Landbouwschuren

LTO wil de mogelijkheden onderzoeken om asbestsanering te combineren met de 

bouwkundige versterking van schuren en stallen bij boerderijen. De gemiddelde 

landbouwschuur is namelijk niet gebouwd op aardbevingen en omdat op veel van die 

schuren asbest op het dak ligt, kan dit tot ongewenste situaties leiden. LTO wil dit 

onderzoek samen met de NAM aansturen en heeft Libau gevraagd hierin als adviseur mee 

te doen. 

Aardbevingsbestendig bouwen

De zoektocht naar aardbevingsbestendige woningen leidt in veel gevallen tot de keuze 

voor houtskeletbouw. In de gemeente Loppersum bijvoorbeeld, leidde ernstige 

aardbevingsschade tot het besluit om de bestaande woning te slopen en te vervangen 

door een houtskeletwoning. Deze nieuwe woning krijgt nagenoeg dezelfde plattegrond als 

de oude, wordt gebouwd met een moderne gebintenstructuur en van binnen en buiten 

afgewerkt met verticale houten delen. De welstandscommissie vond dat hier, dankzij de 

terughoudende vormgeving met een eigentijdse uitstraling, sprake was van een mogelijk 

voorbeeldproject voor vervangende nieuwbouw elders. 
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ADVIESAANVRAGEN GRONINGEN 

        

GEMEENTEN  ARCHEOLOGIE MONUMENTEN HUISADVISEURSCHAP MAATWERKGESPREKKEN

 2014  2015  2016  2014 2015  2016  2014  2015  2016  2014  2015  2016

Appingedam  6  10  12  8  12  9  0  0  0  0  0  0

Bedum  6  4  3  2  9  4  0  0  0  0  1  0

Bellingwedde  3  0  0  5  8  3  1  1  3  0  2  0

Delfzijl  21  32  30  7  6  7  0  0  0  4  3  4

Eemsmond  18  26  26  10  22  17  9  8  11  9  0  1

Grootegast  2  4  1  0  1  0  11 4  8  4  3  2

Groningen  3  0  0  pm*  pm*  pm*  0  0  0  0  1  0

Haren  29  27  14  8  8  6  8  7  2  0  0  0

Hoogezand-Sappemeer  4  6  5  pm*  pm*  pm*  0  0  0  0  0  0

Leek  8  3  3  1  2  0  0  0  0  3  1  0

Loppersum  29  23  21  10  23  31  0  0  0  5  4  0

De Marne  8  4  8  7  13  8  0  0  0  1  0  0

Marum  1  0  0  4  1  0  0  0  0  0  0  0

Menterwolde  0  0  3  0  1  3  0  0  0  2  2  1

Oldambt  34  57  34  5  9  7  0  0  0  1  0  0

Pekela  4  3  3  0  0  3  0  0  0  1  1  0

Slochteren  11  9  5  2  5  8  1  2  2  1  7  0

Stadskanaal  1  2  2  4  2  2  0  0  0  3  2  0

Ten Boer  9  8  4  1  2  7  0  0  0  0  0  0

Veendam  8  11  9  pm*  pm*  pm*  0  0  0  2  4  4

Vlagtwedde  7  2  1  13  6  4  4  1  4  2  4  0

Winsum  14  12  13  3  9  6  6  5  4  4  1  0

Zuidhorn  31  11  5  3  2  2  0  0  0  7  4  1

* eigen commissie

Totaal  257  254  202  93  141  127  40  28  34  49  40  13
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ADVIESAANVRAGEN GRONINGEN            

GEMEENTEN  WELSTAND

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Appingedam  73  61  49  69  65  70

Bedum  57  42  63  49  52  55

Bellingwedde  65  42  45  45  47  35

Delfzijl  108  92  79  90  118  97

Eemsmond  105  105  109  114  103  105

Grootegast  88  58  83  74  75  80

Groningen  1296  1049  1174  1353 *  pm*  pm*

Haren  134  91  115  106  107  118

Hoogezand-Sappemeer  98  86  76  57  70  80

Leek  111  83  101  79  127  138

Loppersum  71  59  64  91  135  340

De Marne  64  59  45  56  54  49

Marum  51  22  1  1  0  0

Menterwolde  97  46  53  36  42  46

Oldambt  179  150  109  111  103  125

Pekela  37  42  43  31  25  29

Slochteren  97  83  84  60  82  132

Stadskanaal  161  122  86  81  117  127

Ten Boer  56  44  40  37  36  45

Veendam  109  84  54  63  84  86

Vlagtwedde  141  116  91  78  58  59

Winsum  90  55  46  47  83  93

Zuidhorn  117  113  81  154  113  142

* Na oktober 2014 eigen commissie

Totaal 3405 2704 2691 2882 1696 2051

ADVIESAANVRAGEN DRENTHE            

GEMEENTEN  WELSTAND      ARCHEOLOGIE       MONUMENTEN

 2014  2015  2016  2014  2015  2016  2014  2015  2016

Assen  pm  0  0  14  8  7  1  0  0

Aa en Hunze  pm*  pm*  pm*  46  43  42  1  1  1

Borger-Odoorn  96  95  88  30  35  35  0  2  5

Coevorden  141  147  0  50  32  7  2  2  0

De Wolden  13  12  11  14  13  9  4  4  4

Emmen  173  269  174  0  0  0  1  5  5

Hoogeveen  118  100  87  0  0  0  0  4  2

Midden-Drenthe  pm*  pm*  pm*  13  19  14  1  6  4

Meppel  5  0  0  0  0  0  0  0  0

Noordenveld  163  135  118  7  16  17  9  7  7

Tynaarlo  230  234  257  0  0  0  2  3  3

Westerveld  34  0  0  0  0  0  2  0  0

* eigen commissie

Totaal  973  992  735  174  166  131  23  34 31
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016       

      

ACTIVA 31 DEC. 2016 31 DEC. 2015

In euro’s

   

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen en gebouwen  497.091  514.940

Inrichtingskosten  28.523  34.965

Kantoorinventaris  11.128  10.457

 536.742  560.362

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming  10.000  10.000

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren  252.042  396.876

Overige vorderingen en overlopende activa  314.564  181.376

 566.606  578.252

LIQUIDE MIDDELEN

Banken  493.496  671.989

 493.496  671.989

 1.606.844  1.820.603
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39PASSIVA 31 DEC. 2016 31 DEC. 2015   

   

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal  1.271.512  1.309.066

Onderhoudsreserve  64.437  90.712

 1.335.949  1.399.778

BESTEMMINGSFONDSEN

Bestemmingsfonds Steunpunt  0  44.880

 0  44.880

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren  55.024  21.834

Belastingen en sociale lasten  46.867  59.705

Overige schulden en overlopende passiva  169.004  294.406

 270.895  375.945

 1.606.844  1.820.603



    

EXPLOITATIEREKENING 2016 LIBAU GRONINGEN

    

LASTEN   REKENING  BEGROTING REKENING 

In euro’s  2016  2016  2015    

Personeelskosten  1.146.663  1.253.800  1.019.911

Huisvestingskosten  60.790  42.000  35.487

Kantoorkosten  57.384  61.000  54.428

Algemene kosten  142.299  124.000  117.516

Afschrijvingen  37.179  50.000  41.567

Rente baten en lasten ( )  2.946  2.500  2.809

 1.441.369  1.528.300  1.266.100

Kosten Steunpunt monumenten  566.907  648.050  503.315

Overige projecten  370.008  296.900  262.369

 936.915  944.950  765.684

Naar bestemmingsreserve Steunpunt  (44.880)  0  (32.017)

Resultaat na bestemmingsreserves Libau  (37.554)  (49.800)  23.426

 (82.434)  (49.800)  (8.591)

 2.295.850  2.423.450  2.023.193
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    41BATEN   REKENING  BEGROTING REKENING 

In euro’s  2016  2016 2015

Adviesopbrengsten  724.747  600.000  366.835

Contributies  4.282  5.000  4.286

Overige opbrengsten  582.464  676.200  752.963

 1.311.493  1.281.200  1.124.084

Baten Steunpunt monumenten  522.027  648.050  471.298

Overige projecten  436.055  501.700  435.311

 958.082  1.149.750  906.609

Mutaties in reserves Libau  26.275  (7.500)  (7.500)

 

 2.295.850  2.423.450  2.023.193
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ALGEMEEN

De exploitatierekening Libau Welstands- en monumentenzorg 2016 sluit af met een 

negatief resultaat na bestemmingsreserve van € 37.554.

Het gehele resultaat is onttrokken aan het kapitaal van Libau Welstands- en 

monumentenzorg.

Het resultaat is positief beïnvloed door een mutatie in de onderhoudsreserve van 

€ 26.275.

De activiteit Steunpunt monumenten sluit af met een negatief resultaat van € 44.880.

Het gehele resultaat is onttrokken aan het bestemmingsfonds Steunpunt.

ACTIVA

De restwaarde van terreinen en gebouwen is gesteld op € 340.335. 

Afschrijving vindt plaats tot deze waarde over een periode van 30 jaar.

Op de verbouwings- en inrichtingskosten wordt afgeschreven over een periode van 

respectievelijk 30 en 10 jaar.

De kantoorinventaris (apparatuur) wordt afgeschreven in 3 jaar.

De deelneming betreft Groninger Monumenten Fonds N.V.

PASSIVA

Het kapitaal ultimo 2016 bedraagt na onttrekking resultaat (€ 37.554) in totaal 

€ 1.271.512.

Aan de onderhoudsreserve is in het boekjaar per saldo € 26.275 onttrokken.

Het bestemmingsfonds Steunpunt monumenten heeft betrekking op de activiteiten van 

het Steunpunt en bedraagt na onttrekking van het resultaat 2016 nihil.

LASTEN

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en 

overige kosten personeel en inhuur van derden.

De post huisvestingskosten omvat onderhoud pand en vaste lasten, schoonmaakkosten, 

huishoudelijke kosten, nuts- en overige huisvestingskosten.

De post kantoorkosten omvat kantoorbenodigdheden, drukwerk, onderhoud en klein 

aanschaf, porti-, telefoon- en internetkosten.

De post algemene kosten omvat accountant- en administratiekosten, vakliteratuur, 

contributies, verzekeringen, vergader-, representatie- en commissiekosten en overige 

algemene kosten.

De post afschrijvingen omvat de afschrijving van gebouwen, inrichting en (kantoor)

inventaris.

De activiteiten van het Steunpunt monumenten worden uitgevoerd door Libau 

Welstands- en monumentenzorg o.a. op basis van budgetsubsidies van de Provincie 

Groningen.

BATEN

De contributies zijn gebaseerd op 1,5 eurocent per inwoner met een minimum van € 30 

en een maximum van € 225.

De post overige opbrengsten omvat voornamelijk de dienstverlening aan de Gemeente 

Groningen (stedelijke welstandcommissie) en de doorberekening van personeels- en 

overige kosten aan Steunpunt monumenten en aan de Monumentenwacht Groningen.
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