
A P P I N G E D A M   C I J F E R S  &  R E S U L T A T E N  2 0 1 7

VERSTERKING EN VERDUURZAMING OPWIERDE APPINGEDAM

BIBLIOTHEEK APPINGEDAM

BIBLIOTHEEK KONINGSTRAAT APPINGEDAM

BURG. LEWE VAN ADUARDSTRAAT APPINGEDAM

BIBLIOTHEEK IN 1989

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTBURG. LEWE VAN ADUARDSTRAAT

HOOGTEKAART TJAMSWEERSTERWEG HERBESTEMMING BANK EN HERINRICHTING CLEVERINGAPLEIN APPINGEDAM

©AAS ARCHITECTEN ©AAS ARCHITECTEN

©LIBAU

©HADO B.V.

©LIBAU

©LIBAU

©LIBAU



Libau verzorgt de advisering 

op het gebied van welstand, 

rijksmonumenten, archeologie en 

cultureel erfgoed in de gemeente 

Appingedam. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017.

VERBOUWING BIBLIOTHEEK 

Het pand van de voormalige 

bibliotheek aan de Koningstraat in 

Appingedam werd in 1911 gebouwd 

als ‘openbare leeszaal’. De bibliotheek 

was de elfde nutsbibliotheek in 

Nederland en de tweede in de 

provincie Groningen. De functie 

van bibliotheek is onlangs komen 

te vervallen en het pand wordt nu 

in gebruik genomen als kantoor 

van een constructeursbureau. 

Het plan voor de verbouwing van 

het monument, waarbij een niet-

monumentale aanbouw aan de 

achterzijde wordt verwijderd, werd 

door de monumentencommissie als 

zorgvuldig beoordeeld. De commissie 

gaf aanvullende adviezen ten aanzien 

in te steken op behoud van de boom 

aan de voorzijde. 

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK 

TJAMSWEERSTERWEG

Het plan voor de aanleg van een 

regenwaterriool en aanpassingen aan 

de rijbaan van de Tjamsweersterweg 

leidde tot het verzoek aan Libau om 

een archeologisch bureauonderzoek 

te doen. Het plangebied is onderdeel 

van de kwelders van het landschap 

Fivelingo. De oudste bewoning van 

deze kwelders stamt uit de ijzertijd 

en het Damsterdiep, toen nog ‘Delf’ 

genaamd, is aan het eind van de 10de 

eeuw gegraven. De Tjamsweersterweg 

vormde de verbinding van Tjamsweer 

en verder naar het noorden 

gelegen wierden met het diep en 

de bijbehorende trekweg. Vanwege 

de kans op de aanwezigheid van 

archeologische resten van een oude 

kleiweg, een dijk en resten gerelateerd 

aan bewoning, adviseerde Libau om de 

bodemingrepen onder archeologische 

begeleiding te laten uitvoeren. Wij 

stelden hiervoor het Programma van 

kwaliteit van het onderzoeksrapport.  

VERSTERKEN EN VERDUUR-

ZAMEN WONINGEN

De welstandscommissie beoordeelde 

in 2017 de plannen voor het 

versterken en verduurzamen van in 

totaal 212 woningen in de gemeente 

Appingedam. Hoewel tijdsdruk er in 

alle gevallen toe leidt dat de kwaliteit 

van de plannen onder druk staat, 

blijkt de opgave vooral bij naoorlogse 

twee-onder-één kapwoningen een 

hele lastige te zijn. Het plan voor 

64 woningen aan de Prinsesseweg/

Emmastraat bijvoorbeeld, leidde tot 

het verdwijnen van een karakteristiek 

gevelbeeld, in een bouwstijl verwant 

aan de Delftse School. De commissie 

adviseerde om de mogelijkheden voor 

architectuur te onderzoeken en vroeg 

om aandacht voor behoud van het 

aanwezige groen en daarmee van een 

groen straatbeeld. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 109 behandelingen, 

waarvan 39 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 13

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 11 

Adviezen in kader provinciale 

omgevingsverordening: 3

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 

vormen samen de kleine commissie 

en zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Appingedam in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect   

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Appingedam in 2017 als 

volgt samengesteld: 

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

In samenspraak met de leden van de 

Damster monumentencommissie.

U I T G E L I C H T 

Appingedam: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De nieuwbouw van 28 half-

vrijstaande huurwoningen 

aan de Klaas Bosstraat, 

leidde tot waardering van de 

welstandscommissie voor de 

verzorgde uitstraling van dit project 

dat bestaat uit levensloopbestendige 

woningen met een uitgebreid 

woonprogramma op de begane 

grond. De woningen maken op 

zolder samen een kap. Deze kappen 

en de daardoor ontstane topgevels 

zijn belangrijk voor de ruimtelijke 

begeleiding van de licht gebogen weg.  

• Het plan voor een nieuwe woning op 

een hoekkavel aan de Spijkerlaan in 

Appingedam leidde tot waardering 

van de welstandscommissie voor 

de contextuele benadering in de 

analyse van de huidige situatie 

en in het ontwerp. Het gekozen 

concept is helder maar werd in 

eerste instantie nog onvoldoende 

consequent uitgewerkt. Het gevolg 

was bijvoorbeeld dat de prominente 

hoek gesloten was, daar waar je 

juist meer openheid en expressie 

zou verwachten. De commissie 

adviseerde om de detaillering en 

variatie van de gevels te beperken. 

De opmerkingen leidden tot 

aanpassing van het ontwerp en 

aansluitend een positief advies van de 

rayonarchitecten.

SPI JKERLAAN APPINGEDAMSTRAATGEVELBEELD KLAAS BOSSTRAAT APPINGEDAM
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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed in de 
gemeente Bedum. Deze kaart geeft 
een beeld van onze inzet in 2017.

HERBESTEMMING EN 

RESTAURATIE KERK 

ONDERDENDAM 

De voormalige gereformeerde 
kerk en de bijbehorende pastorie 
in Onderdendam zijn een goed 
voorbeeld van de Groninger 
expressionistische architectuur. 
Beide zijn ontworpen door architect 
Wiersema uit Bedum en in 1932 
gebouwd. De vorige eigenaar droeg 
beide gebouwen in 2015 over 
aan de Stichting Oude Groninger 
Kerken die de kerk nu een nieuwe 
bestemming geeft als centrum voor 
de Amsterdamse Schoolstijl in 
Groningen. Het gebouw zelf is het 
belangrijkste collectiestuk, meubels in 
deze stijl completeren het beeld. In 
de kerk is ruimte voor bijeenkomsten 
en achter de kerk worden drie 
logiesgelegenheden gerealiseerd. De 
monumentencommissie heeft veel 
waardering voor deze herbestemming 
en het zorgvuldige plan dat hiervoor 
gemaakt werd. 

BUREAUONDERZOEK 

RONDWEG BEDUM

De provincie wil ten oosten van 
Bedum een rondweg aanleggen en 
vroeg Libau om  bureauonderzoek 
te doen naar de archeologische en 
cultuurhistorische waarde van het 
betreffende gebied. Het tracé loopt 
door de buurt Ter Laan en daarmee 
door het oude landschap Innersdijk, 

ofwel: binnendijks ten opzichte van de 
Wolddijk.  
Het door Libau verrichte 
bureauonderzoek maakte duidelijk dat 
in dit gebied meerdere elementen van 
landschappelijk, cultuurhistorisch dan 
wel archeologisch belang voorkomen. 
Dit zijn het Ter Laanstermaar, enkele 
oude wegen, een oude kwelderwal 
waarop vanaf de middeleeuwen 
gewoond werd en een 17de-eeuws 
molenerf. Libau adviseerde daarom 
om op deze locaties archeologisch 
vervolgonderzoek te doen. 

PROGRAMMA VAN EISEN 

ONDERDENDAM

De eigenaar van de agrarische onder-
neming  aan Onderwierum 9 in 
Onderdendam wilde op het erf een 
nieuwe jongveestal en een berging 
bouwen. De wierde waarop de boer-
derij gebouwd is, dateert van rond het 
begin van de jaartelling. Eerder onder-
zoek maakte al duidelijk dat de kans 
groot is dat hier archeologische resten 
als aardewerk en gebruiksvoorwerpen 
in de grond bewaard zijn gebleven. De 
werkzaamheden zijn daarom onder 
archeologische begeleiding uitgevoerd. 
Libau stelde hiervoor het Programma 
van Eisen op en beschreef daarin ook 
de onderzoeksvragen. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 65 behandelingen, 
waarvan 20 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 6
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 11 

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens per 
2 weken. Deze commissie bestaat uit 
ten minste twee rayonarchitecten van 
Libau die gemandateerd zijn door de 
grote welstandscommissie.

De grote welstandscommissie 
vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Bedum in 2017 als volgt samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang, MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren, MArch, architect  
• ing. R.R. Woltjes, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Bedum in 2017 als volgt 
samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 
• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman, architect 
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)
• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Bedum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De wijk Ter Laan is vanaf het 
begin zodanig opgezet dat mensen 
met een beperking hier volledig 
geïntegreerd in de samenleving van 
de wijk kunnen wonen. Omdat een 
aantal van de gebouwen waarin zij 
wonen toe is aan vervanging, liet de 
eigenaar, de stichting ’s Heeren Loo, 
een vervangingsplan ontwikkelen. De 
welstandscommissie heeft hier met 
waardering kennis van genomen.

• De eigenaar van een boerderij aan 

de Plattenburg diende een plan in 
voor vervangende nieuwbouw met 
witte gestucte gevels. Omdat het 
provinciaal- en welstandsbeleid beide 
aangeven dat witte gevels in het 
open Groninger landschap zoveel 
mogelijk vermeden moeten worden, 
adviseerde de commissie om voor 
gedekte aardkleuren als grijsbruin of 
grijsoker te kiezen. 

• De welstandscommissie was 
buitengewoon positief over het 
ontwerp voor de vervangende 

nieuwbouw van de school in 
Zuidwolde. De architect is er in 
geslaagd een ingewikkeld programma 
op een vernieuwende en fris ogende 
wijze vorm te geven. De entree 
van het dorp krijgt dankzij dit 
ontwerp op deze plek de juiste toon 
doordat de houten gevelbekleding 
in harmonie is met het net niet 
platte grasdak en tegelijkertijd 
contrasteert met de accentkleurige 
gevelopeningen.  

GROENLANDSCHOOL ZUIDWOLDEPLATTENBURG NOORDWOLDE
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Libau verzorgde ook in 2017 de 

advisering op het gebied van welstand, 

monumenten, archeologie en cultureel 

erfgoed in de gemeente Bellingwedde 

en adviseerde op projectbasis 

over ruimtelijke vraagstukken. Het 

komende jaar zetten wij de gemeente 

Westerwolde op de kaart. 

INPASSING PLAN 

OOSTEINDE

De eigenaar van een pand aan het 

Oosteinde in Blijham wil op zijn 

perceel een dubbele garage en een 

overdekt zwembad bouwen en een 

sportveld en vijver aanleggen. Libau 

voerde, in opdracht van de gemeente, 

een tweetal kwaliteitsgesprekken met 

de eigenaar en zijn architect en stelde 

aansluitend een handreiking op. Deze 

laatste richtte zich op een zodanige 

inpassing van de nieuwe voorzieningen 

dat rekening werd gehouden met 

de kwaliteiten van de plek en de 

omgeving ervan. Wij formuleerden 

in de handreiking bovendien 

architectonische uitgangspunten 

voor de nieuwbouw. Mede door 

onze begeleiding blijft de bebouwing 

geconcentreerd en krijgt het perceel 

een logische inrichting. 

KANAALDIJK BELLINGWOLDE: 

MAATWERK EN 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

De eigenaar van een agrarisch 

bouwperceel langs de Kanaaldijk in 

Bellingwolde wil hier de bestaande 

bebouwing saneren om plaats te 

maken voor een nieuwe woning 

met een gecombineerde opslag-/

werktuigenloods. De gemeente 

vroeg Libau om te onderzoeken 

of hier archeologische waarden te 

verwachten zijn en het plan inhoudelijk 

te begeleiden door toepassing van de 

maatwerkmethode. 

 Archeologisch bureauonderzoek

Het plangebied ligt ten oosten van de 

bebouwde kom van Bellingwolde in 

een voormalig veen-op-zandgebied. 

Dit gebied was vanaf de bronstijd 

overdekt met hoogveen, waardoor 

bewoning niet mogelijk was. De 

relatief lage ligging ten opzichte van de 

omgeving maakte het gebied ook daar-

voor al tot een minder aantrekkelijk 

vestigingsgebied. In de wijdere 

omgeving van het plangebied zijn 

overigens wel vondsten uit de steen-

tijd aangetroffen, waaronder bewerkt 

vuursteen. In de 19de en 20ste eeuw 

heeft er een grootschalige ontginning 

plaatsgevonden rondom Bellingwolde. 

Het plangebied is daarbij ontgonnen, 

maar onbebouwd gebleven. Op basis 

van deze informatie worden er binnen 

het plangebied geen intacte 

archeologische resten verwacht. 

Erfontwikkelingsschets

De erfontwikkelingsschets die het 

gevolg was van de maatwerkmethode, 

kent een heldere hoofdopzet waarin 

het erf en de bebouwing de structuur 

van het ontginningslandschap volgen 

en versterken. De woning is conform 

het overheersende beeld op enige 

afstand van de dijk gesitueerd en daar 

tegelijkertijd op georiënteerd. Een 

eenzijdig beplante weg verbindt het erf 

met de weg op de dijk. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 35 behandelingen, 

waarvan 11 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 2

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 3

Adviezen huisadviseurschap: 4

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Bellingwedde in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Bellingwedde in 2017 als 

volgt samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Bellingwedde: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het plan voor vervangende 

nieuwbouw aan de Kanaaldijk in 

Bellingwolde leidde niet alleen tot 

toepassing van de maatwerkmethode 

maar ook tot advisering over het 

ontwerp voor de nieuwbouw. Nadat 

de welstandscommissie aangaf dat 

een herenhuis niet in deze omgeving 

paste, ging een tweede ontwerp 

uit van de bouw van een witte 

villa. De commissie oordeelde dat 

het samengestelde volume niet 

evenwichtig was vormgegeven en 

dat de plateaus waarop de woning 

zich bevond niet in deze context 

pasten. Zij adviseerde bovendien om 

te kiezen voor rood metselwerk. De 

opmerkingen en adviezen leidden tot 

verdere aanpassing van het ontwerp. 

• Een afgebrande boerderij aan de 

Buiskoolweg in Vriescheloo wordt 

vervangen door een schuurwoning 

waarin een woning en bedrijf 

worden gevestigd. Vanwege het 

schuurkarakter van het hoofdvolume 

adviseerde de welstandscommissie 

om deze nieuwbouw ver achter 

op de kavel te plaatsen. De 

opdrachtgever had hier bezwaar 

tegen en kwam terug met een 

de commissie akkoord ging met 

plaatsing verder naar voren op de 

kavel. 

J .  BUISKOOLWEG VRIESCHELOOKANAALDIJK BELLINGWOLDE
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in 

de gemeente De Marne en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017. 

VISIE MESTOPSLAG 

In het kader van de herziening van het 

bestemmingsplan buitengebied, vroeg 

de gemeente Libau om een visie voor 

de opslag van mest in het buitengebied 

te ontwikkelen. De gemeente kan op 

basis hiervan, incidenteel en onder 

de vorm van mestfoliebassins op 

veldkavels mogelijk maken. De visie is 

gebaseerd op het in de structuurvisie 

opgenomen heldere onderscheid in 

landschapstypen en deelgebieden. 

Dit resulteerde in de benoeming 

van een aantal uitsluitingsgebieden, 

zoals de oude zeearmen van het 

Lauwersmeergebied, het Reitdiep 

en het Land van Aagt. Rond 

landschappelijke, cultuurhistorische, 

natuurlijke en recreatieve waardevolle 

structuren en elementen zijn 

bufferzones aangeduid. Voor het 

resterende gebied geldt dat aan 

mestopslag op veldkavels kan worden 

meegewerkt, wanneer wordt 

voldaan aan een aantal kwalitatief 

geformuleerde voorwaarden. Deze 

moeten een goede landschappelijke 

inpassing waarborgen.   

VERBOUW 

RIJKSMONUMENT 

PIETERBUREN 

Aan de Hoofdstraat in Pieterburen 

staat een voor Groningen 

typerend woonhuis, gebouwd 

als rentenierswoning. De nieuwe 

eigenaren hadden voortvarende 

plannen voor het aanpakken van 

het achterstallige onderhoud en 

het aanpassen van de woning aan 

hedendaagse gebruikseisen. De 

aangeleverde bouwhistorische 

verkenning liet zien hoe met name 

het achterhuis door de jaren heen 

was uitgebreid. De oude structuur 

van het voorhuis met het haaks 

aangebouwde achterhuis bleek 

desondanks nog steeds aanwezig. De 

monumentencommissie adviseerde 

om de verbouw van het achterhuis 

op een aantal punten bij te stellen, 

zodat de binnen- en buitengevels 

van het oorspronkelijke achterhuis 

blijven. De latere, uit oogpunt van 

monumentenzorg minder belangrijke 

aanbouwen, bieden bij uitstek ruimte 

voor nieuwe ingrepen als deuren naar 

de tuin.  

NICOLAASKERK 

KLOOSTERBUREN

Herbestemming van de Nicolaaskerk 

in Kloosterburen leidde tot een plan 

voor aanpassing van de binnenruimte 

van de kerk. Een deel van de 

ingrepen vindt onder de huidige vloer 

plaats en omdat de kans groot is 

dat hier nog resten aanwezig zijn 

van het voormalige klooster en de 

kloosterkerk, besloot de gemeente de 

werkzaamheden onder archeologische 

begeleiding plaats te laten vinden. 

Libau stelde het Programma van Eisen 

hiervoor op en gaf daarin ook aan 

welke onderzoeksvragen voor deze 

locatie van belang zijn. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 38 behandelingen, 

waarvan 12 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 7

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 8

Adviezen in kader provinciale 

omgevingsverordening: 2

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente De Marne in 2017 

als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ing. R.R. Woltjes, rayonarchitect

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente De Marne in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

De Marne: cijfers & resultaten

BOERDERIJ  WESTERWEG EENRUMDORPSHUIS KERKSTRAAT ULRUM

WELSTANDSADVIES

• Het eerste ontwerp voor een nieuw 

dorpshuis in Ulrum week volgens de 

welstandscommissie te veel af van de 

welstandsnota. Het tweede ontwerp 

toonde een meer traditioneel beeld, 

maar een wat inrichting betreft zeer 

doordacht ontwerp. Het advies van 

de commissie om een doorgang 

naar het achterterrein te maken, 

werd in het goedgekeurde ontwerp 

meegenomen. 

• Een aardappelteler bij Eenrum 

diende een plan in voor sloop 

van de bestaande boerderij, 

vervangende nieuwbouw en de 

plaatsing van een transparante kas 

bovenop een bestaande loods. De 

welstandscommissie adviseerde 

om het woonhuis vrij te houden 

van de schuren en pleitte voor 

een eenduidige kleurstelling. Deze 

adviezen werden meegenomen in 

het vervolgontwerp dat ook op 

detailniveau nog verder aangepast 

werd. 

• Het plan voor sloop en vervangende 

nieuwbouw van een loods aan de 

Dijksterweg bij Hornhuizen leidde 

ook tot het besluit om deze nieuwe 

loods aan de overzijde van de weg 

te bouwen. De nieuwe loods krijgt 

een markant uiterlijk doordat de 

wanden voor een groot deel van een 

donkere, houten beplating worden 

voorzien. 

©SPECHT ARCHITECTEN ©DAAD
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultuurhistorie in 

de gemeente Delfzijl en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017. 

NIEUWE FUNCTIE 

KARAKTERISTIEKE 

BOERDERIJEN WEIWERD

Hoewel het merendeel van de oude 

bebouwing in Weiwerd gesloopt 

is, is het stratenpatroon van de 

wierde nog herkenbaar en staan er 

nog twee boerderijen die aan het 

oorspronkelijke karakter van dit 

gebied herinneren. De wierde is 

archeologisch rijksmonument en de 

boerderijen zijn op de voorlopige lijst 

van karakteristieke panden geplaatst. 

De huidige eigenaar, Groningen 

Seaports, ontwikkelde plannen om 

deze boerderijen in te richten als 

bedrijfsverzamelgebouw. Eén van 

de boerderijen wordt bovendien 

ingericht als ontvangstgebouw voor 

het innovatieve bedrijventerrein 

Brainwierde Weiwerd. Het ontwerp 

dat voor de verbouwing van deze 

laatste boerderij werd ingediend, 

ging uit van de vervanging van het 

bestaande dak door een glazen dak en 

het creëren van een nieuwe ruimte 

tussen het schuur en het voorhuis. 

Advisering van de welstandscommissie 

leidde tot een rustiger uitstraling van 

het glazen dak, een zodanige overgang 

tussen schuur en voorhuis dat recht 

wordt gedaan aan de authentieke 

grondvorm van de boerderij en het 

opnemen van parkeerplaatsen in het 

plan. De commissie had waardering 

vindt het in de bijzondere context 

van Weiwerd voorstelbaar dat de 

authentieke constructie van de 

boerderij met een glazen dak wordt 

bekleed. 

VERBOUWING INTERIEUR 

KERK TERMUNTEN

Omdat de kerk in Termunten een 

nieuwe bestemming krijgt, diende 

de eigenaar een plan in voor de 

verbouwing van het interieur. Gevolg 

van dit plan was dat het naoorlogse 

meubilair zou verdwijnen. De 

monumentencommissie vond dit 

een forse ingreep. Niet alleen omdat 

de inventieve, naoorlogse oplossing 

hiermee uit beeld zou verdwijnen, ook 

omdat het eeuwenlange gebruik als 

kerk hierdoor niet langer herkenbaar 

zou zijn. Een alternatief voorstel 

leidde tot de verplaatsing van de 

preekstoel naar de vieringboog, wat 

geen ongebruikelijke plek is in de 

protestantse kerk. De naoorlogse, 

protestantse, tijdslaag blijft hierdoor 

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK OOSTERHORN

Het plan om nabij de wierde Heveskes 

een industriewaterleiding aan te 

leggen, leidde tot het advies van 

Libau om dit onder archeologische 

begeleiding te laten plaatsvinden. 

Daarbij bleek dat ter plaatse van 

de waterleiding nog een 1,5 m dik 

pakket van intacte middeleeuwse 

wierdelagen ligt. Op verzoek van de 

gemeente toetsten wij aansluitend 

de kwaliteit van de uitgebrachte 

veldwerkrapporten. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 104 behandelingen, 

waarvan 41 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 27

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 8

Adviezen in het kader provinciale 

omgevingsverordening: 7

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 

vormen samen de kleine commissie 

en zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Delfzijl in 2017 als 

volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• Ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect   

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Delfzijl in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Delfzijl: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het voormalige postkantoor aan het 

Molenbergplein krijgt een nieuwe 

functie als gezondheidscentrum en 

wordt in dat kader gerenoveerd 

en uitgebreid met nieuwbouw. De 

welstandscommissie waardeerde het 

gevelontwerp voor het bestaande 

deel, maar adviseerde de nieuwbouw 

aan de Schoolstraat te voorzien 

van een meer massieve gevel. De 

nieuwbouw zou daardoor beter 

aansluiten op de omringende 

bebouwing aan het plein. Ook de 

kwaliteit van de gevel aan het binnen

terrein was in eerste instantie volgens 

de commissie voor verbetering 

vatbaar. Het aangepaste ontwerp 

voldeed aan alle voorwaarden en 

kreeg een positief advies. 

• Het ontwerp voor een nieuw 

dorpshuis in Bierum leidde volgens 

de welstandscommissie tot een 

kwaliteitsverbetering van deze 

locatie. De commissie adviseerde 

wel om aan de noordzijde meer 

samenhang tussen de gevelbekleding 

en het volume van het gebouw 

aan te brengen, bijvoorbeeld door 

de bekleding over het gehele 

verbindingsdeel door te zetten. 

De commissie wees bovendien 

op het belang van een zodanige 

inrichting van het voorterrein dat de 

dorpse, groene uitstraling hiervan 

gehandhaafd blijft.

DORPSHUIS HEREWEG BIERUMGEZONDHEIDSCENTRUM MOLENBERGPLEIN DELFZI JL

©ONTWERPSTATION LOPPERSUM©ARCHITECTENBURO WOUT DE BOER
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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed in 
de gemeente Eemsmond en adviseert 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2017.

HERONTWIKKELING 

MAARWEG UITHUIZEN

Libau ondersteunt de gemeente 
Eemsmond bij de herontwikkeling 
van de locatie Maarweg in Uithuizen. 
Concreet betekent dit dat wij hiervoor 
in 2017 een stedenbouwkundige opzet  
ontwikkelden en in 2018 een beknopt 
beeldkwaliteitsplan. Uitgangspunt 
bij de stedenbouwkundige opzet 
was dat deze zou aansluiten op de 
omgeving. Om deze aansluiting te 
versterken, wordt de straatwand van 
de Maarweg hersteld. Achter deze 
bebouwing ontstaat ruimte om de 
naastgelegen pastorietuin te vergroten 
en een buurtpark te maken dat via 
meerdere routes verbonden is met 
de Maarweg. De bebouwing krijgt 
door verspringingen van de rooilijn 
en de bescheiden korrelgrootte 
een kleinschalig karakter. Het in de 
stedenbouwkundige opzet neergelegde 
materiaal- en kleurgebruik is 
traditioneel  en bestaat merendeels 
uit baksteen in combinatie met hout in 
gedempte, donkere kleuren. 

VEILIG STELLEN EN 

VERSTERKEN BOERDERIJ 

USQUERT

In het begin van de vorige eeuw 
realiseerde de toenmalige eigenaar 
van de monumentale boerderij aan de 
Streeksterweg 79 een woning voor 
de eerste arbeider in het voorste 
deel van de bijschuur. Deze boer was 
één van de voorvechters van goede 

huisvesting voor boerenarbeiders. 
De schoorsteen die daarbij gebouwd 
werd, is niet alleen een uithangbord 
voor de woonfunctie maar in het licht 
van de aardbevingen ook een element 
met een verhoogd veiligheidsrisico. 
De schoorsteen is uit voorzorg steen 
voor steen uit elkaar genomen. De 
huidige eigenaar was niet positief over 
een herbouwoplossing waarbij een 
extern korset en schoren worden 
aangebracht. Uiteindelijk werd een 
inventieve oplossing gevonden in 
het inwendig versterken van de 
schoorsteen.

BUREAUONDERZOEK BAGGER-

DEPOTS BIJ ZANDEWEER EN 

UITHUIZEN

Het plan om vlakbij Zandeweer op 
twee locaties aan het Boterdiep 
een tijdelijk baggerdepot te maken, 
leidde tot het verzoek aan Libau om 
archeologisch bureauonderzoek te 
doen. Als de bagger voldoende is 
ingedroogd, wordt deze verspreid 
over enkele percelen in de 
omgeving van de depots. De twee 
depotlocaties grenzen aan oude 
beekdalen, waardoor er kans is op 
archeologische resten van activiteiten 
gerelateerd aan transport over water 
en visvangst en op bewoningsresten 
uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. 
De werkzaamheden zullen echter 
niet diep reiken. Tegen de aanleg 
van de weilanddepots bestaat vanuit 
archeologisch en cultuurhistorisch 
oogpunt dan ook geen bezwaar. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 132 behandelingen, 
waarvan 46 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 19
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 22
Adviezen in kader provinciale 
omgevingsverordening: 3
Adviezen huisadviseurschap: 9

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 
bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 
vormen samen de kleine commissie 
en zijn gemandateerd door de grote 
welstandscommissie.
De grote welstandscommissie 

vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Eemsmond in 2017 als volgt 
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang, MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren, MArch, architect   
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Eemsmond in 2017 als volgt 
samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 
• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman, architect 
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)
• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Eemsmond: cijfers & resultaten

MONUMENTENADVIES

• Het noordelijkste treinstation van 
ons land bevindt zich sinds dit jaar 
niet meer bij Roodeschool, maar 
bij de Eemshaven. In de directe 
nabijheid van het veer naar Borkum 
is een lang perron gerealiseerd 
met een abri zoals we die ook van 
bushaltes kennen. Geen spectaculair 
ontwerp, wel een effectieve 
verbindingsroute. Het station in 
Roodeschool kreeg in samenhang 
hiermee een upgrade.

• De aanwezigheid van windparken 
op zee leidde tot de behoefte aan 
een helikopterdek in de Eemshaven. 
Omdat in de Eemshaven geen 
zware welstandseisen gelden, keek 
de welstandscommissie bij de 
beoordeling van het plan met name 
naar de mogelijkheden van het 
bestemmingsplan en de kleurstelling 
van het dek. De hal naast het 
helikopterdek is onder mandaat 
goedgekeurd. 

• De ODG legt plannen waarvoor 

het bevoegd gezag bij de 
provincie ligt rechtstreeks aan de 
welstandscommissie voor. Deze 
behandelde in dat kader de grote 
windturbines die bij de Eemshaven 
en Delfzijl-Zuid worden geplaatst 
en werd daar zodanig op tijd bij 
betrokken dat er ook ruimte was 
om mee te sturen op kwaliteit. De 
welstandscommissie kijkt met een 
positief gevoel op dit proces terug. 

VISUALISATIE KWELDERWEGTREINSTATION EEMSHAVEN

©LIBAU ©ARCADIS
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Grootegast en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017.

LANDSCHAPPELIJKE 

INPASSING MILIEUSTRAAT

Het plan voor de uitbreiding van 

de gecombineerde Milieustraat 

en Hoeksema’s Regionale 

Milieudiensten, leidde tot het 

verzoek aan Libau om te adviseren 

over de landschappelijke inpassing 

hiervan. De uitgangspunten die wij 

hiervoor vervolgens formuleerden, 

richten zich op het creëren van een 

éénduidige groene contour voor het 

hele terrein en een hoofdopzet die 

aansluit bij het overwegend oost-

west lopende slotenpatroon. Andere 

belangrijke uitgangspunten zijn een 

representatieve voorkant aan de 

Tweemat met een beperkt aantal 

ontsluitingen en een geconcentreerde, 

haaks op de weg geplaatste,  

samenhangende bebouwing met 

een rechthoekige hoofdvorm. De 

nieuwbouw moet in een donkere 

kleurstelling en met een eenduidige 

kapvorm worden uitgevoerd. 

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK DOEZUM

Het plan voor de bouw van een 

ligboxenstal en de aanleg van nieuwe 

sleufsilo’s aan de Eesterweg in 

Doezum leidde tot het advies van 

Libau om de werkzaamheden die 

dieper reiken dan 30 cm onder 

archeologische begeleiding te laten 

uitvoeren. De bouwlocatie bevindt 

zich namelijk binnen het voormalige 

borgterrein van de 17de-eeuwse borg 

Eest en voordat hier een borg werd 

gesticht, stond hier waarschijnlijk een 

heerd. Libau stelde het Programma 

van Eisen voor het archeologisch 

onderzoek op en gaf daarin onder 

andere aan welke onderzoeksvragen 

van belang zijn.

HERSTEL OPHAALBRUG 

DOEZUM

De gemeente diende bij de 

monumentencommissie een 

plan in voor het herstel van de 

beschadigde monumentale brug over 

de Doezumertocht. De keuze voor 

herstel of vervanging van de hameistijl, 

het onderste deel van de ‘poort’ 

van de brug, kan pas na demontage 

worden gemaakt. De commissie 

adviseerde om in te zetten op behoud 

van zoveel mogelijk authentiek 

materiaal. 

NIEUWBOUW EN 

VERBOUWING BESTAANDE 

GEBOUWEN SBB

SBB diende een plan in voor de 

bouw van een nieuwe werkschuur 

en de verbouwing van de bestaande 

gebouwen in Peebos. De eenvoudige 

hoofdvorm en terughoudende 

vormgeving maken dat dit ontwerp 

past in het buitengebied. De hiërarchie 

in het gebruik is duidelijk zichtbaar 

in de uitwerking van de gevels. De 

drie gebouwen krijgen meer gesloten 

gevels en worden bekleed met 

verticale latten die voor onderlinge 

samenhang zorgen. Het verbindende 

tussenlid wordt transparant uitgevoerd 

en is daarmee uitnodigend voor de 

bezoekers.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 97 behandelingen, 

waarvan 31 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 5

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 1

Adviezen huisadviseurschap: 7

Maatwerkgesprek: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Grootegast in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect   

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Grootegast in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Grootegast: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De eigenaar van een perceel aan 

de Bombay in Lutjegast diende een 

plan in voor de nieuwbouw van 

een woning met een aangebouwd 

bijgebouw. Vooroverleg leidde tot 

de conclusie dat er een duidelijke 

keuze gemaakt moest worden voor 

de uitwerking van de gevels met 

elementen als de entreepartij, de 

dakkapel en de verbinding met de 

uitbouw. Het resultaat is een ruime 

en eigentijdse woning met een 

traditionele hoofdvorm, passend in 

het buitengebied.

• In het plan voor de bouw van 

vier woningen aan De Noord 

miste de welstandscommissie de 

onregelmatigheden die passen bij 

historische dorpslinten. De suggestie 

om in de verkaveling meer variatie 

in te zetten bij de plaatsing van 

de woning ten opzichte van de 

rooilijn, de oriëntatie/nokrichting 

van de woningen en de toegepaste 

kleuren van het metselwerk leidde 

tot aanpassing van het plan. De 

ook beter bij het uitgangspunt van 

het Beeldkwaliteitsplan om aan te 

sluiten bij de Amsterdamse School.  

DE NOORD GROOTEGASTWONING BOMBAY LUTJEGAST

©KLEIN ARCHITECTEN
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STRANDPAVILJOEN MEERWEG HAREN

ESSENLANDE HAREN NOORD

OOSTERSTRAAT HAREN

VOORMALIGE GRONINGER BUITENSCHOOL GLIMMEN

FYSISCHE GEOGRAFIE FIETSROUTE PLUS 

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTUITGANGSPUNTEN POSTILLON  HAREN

ANALYSE KAARTJE HORTUS HAREN GEMEENTELI JK MONUMENT HOUTEN BRUG OOSTERBROEKWEG GLIMMEN

©LIBAU

©LIBAU©LIBAU

©LIBAU ©LIBAU

©LIBAU©LIBAU



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Haren en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet  in 2017.

INZET INTEGRALE 

DESKUNDIGHEID 

GRONINGER 

BUITENSCHOOL

De gemeente Haren schreef in 2016 

een ideeënprijsvraag uit voor een 

nieuwe functie voor de locatie van de 

voormalige Groninger Buitenschool. 

Libau kreeg de vraag om de uitwerking 

van het winnende ontwerp in goede 

banen te leiden door de inzet van 

integrale deskundigheid op het vlak 

van cultuurhistorie, landschap en 

architectuur. Dit gebeurde tijdens 

een tweetal kwaliteitsgesprekken met 

de initiatiefnemer, diens adviseurs 

en de gemeente. Het resultaat is 

een programma dat zich verhoudt 

tot de kwaliteiten van de aanwezige 

monumentale bebouwing en 

omgeving. De insteek is de realisatie 

van een divers woonprogramma in 

de bestaande bebouwing, aangevuld 

met nieuwbouw die ruimte biedt aan 

kleinschalige, elkaar versterkende, 

initiatieven.

STEDENBOUWKUNDIGE 

VERKENNING LOCATIE 

POSTILLION HOTEL

Libau onderzocht, op verzoek van 

de gemeente, in welke mate de 

entree van Haren bij de Emmalaan de 

potentie heeft om een parkachtige 

dorpsentree te worden. Dit 

gebeurde in de vorm van een 

stedenbouwkundige verkenning. Wij 

formuleerden aansluitend relevante 

stedenbouwkundige uitgangspunten 

en de initiatiefnemer onderzoekt nu 

de mogelijkheden om deze in een 

stedenbouwkundig schetsontwerp te 

vertalen.

VERKENNING 

CULTUURHISTORISCHE 

WAARDEN HORTUS

De gemeente wilde weten wat de 

cultuurhistorische waarden van 

de Hortus zijn en vroeg Libau om 

een eerste verkenning te doen. De 

Hortus dankt haar huidige omvang 

aan de verhuizing aan het eind 

van de jaren ’60 uit de stad. De 

rotstuin vertegenwoordigt groene 

erfgoedwaarden uit deze tijd. 

Ook oudere delen van de Hortus, 

als het pinetum en arboretum, 

vertegenwoordigen duidelijke 

erfgoedwaarden. Zij maakten 

oorspronkelijk deel uit van het 

landgoed dat hoorde bij Huis de Wolf 

aan de Rijksstraatweg. De Hortus als 

geheel waarborgt de samenhang tussen 

deze cultuurhistorische waardevolle 

delen en ecologisch bijzondere delen 

als de Laarmantuin. 

BUREAUONDERZOEK 

FIETSROUTE PLUS HAREN-

GRONINGEN

Het plan voor de aanleg van de 

Fietsroute plus Haren-Groningen 

leidde tot de vraag aan Libau om 

middels bureauonderzoek de 

mogelijke archeologische waarden in 

de ondergrond in beeld te brengen. 

(pre)historische route over de 

Hondsrug loopt, adviseerde Libau om 

booronderzoek te doen en daarbij 

te kijken in hoeverre de bodem nog 

intact is. De kans op archeologische 

resten is namelijk groot. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 162 behandelingen, 

waarvan 19 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 15

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 7

Adviezen huisadviseurschap: 12

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Haren in 2017 als 

volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect   

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Haren in 2017 als volgt 

samengesteld: 

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Haren: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandscommissie was 

enthousiast over het ontwerp voor 

zes waterwoningen aan de Meerweg, 

maar gaf wel aan dat de geplande 

forse kap het beeld van een derde 

bouwlaag opriep. Zij adviseerde om 

te kiezen voor een duidelijk lagere 

opbouw en daarmee aan te sluiten 

op het beeldkwaliteitsplan, dat 

uitgaat van twee bouwlagen met een 

kap. Zij adviseerde bovendien om de 

voorgestelde terreininrichting aan te 

inmiddels goedgekeurd.

• Een hernieuwde poging om het 

terrein van De Meihorst aan de 

Middelhorsterweg in Haren in te 

vullen, leidde tot een plan voor 

14 vrijstaande woningen met een 

lage gootlijn en een gevarieerde 

kleurstelling. De welstandscommissie 

gaf aan dat het goed zou zijn 

om  spelregels op te stellen die 

deze variatie garanderen. Twee 

identieke woningen naast elkaar 

werd niet passend gevonden voor 

dit gebied. Nadat de variatieregeling 

werd aangeleverd, werd het plan 

goedgekeurd.

WONINGBOUW DE MEIHORST HARENWATERWONINGEN MEERWEG HAREN

©ATTIKA ARCHITECTEN ©WWW.MEIHORST.NL
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KARAKTERISTIEKE BOERDERIJ  ACHTERDIEP NZ SAPPEMEER

VOORM. DR. ALETTA JACOBS COLLEGE   

RENOVATIE RECREATIEWONING KROPSWOLDE

WONINGBOUW IJSBAANLOCATIE SAPPEMEER

BODEMKAART ACHTERDIEP

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTDE VOSHOLEN SAPPEMEER

MAATWERK HS AGRI KARAKTERISTIEKE WONINGEN PLANTSOENSTRAAT SAPPEMEER
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Libau verzorgde in 2017 de advisering 

op het gebied van welstand, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Hoogezand-Sappemeer 

en was tevens vertegenwoordigd in de 

gemeentelijke monumentencommissie. 

Wij adviseren bovendien op 

projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017, volgend 

jaar zetten wij Midden-Groningen op 

de kaart. 

SELECTIE KARAKTERISTIEKE 

OBJECTEN

Een lijst met 388 karakteristieke 

gebouwen is het resultaat van de door 

Libau uitgevoerde inventarisatie en 

selectie van karakteristieke bebouwing 

in Hoogezand-Sappemeer. De basis 

voor de inventarisatie was een groslijst 

en beeldmateriaal van de historische 

vereniging die al lange tijd bezig was 

met onderzoek naar waardevolle 

bebouwing. Libau selecteerde hieruit, 

in samenwerking met een werkgroep 

lokale deskundigen en betrokkenen, 

de objecten die in aanmerking kwamen 

voor de status ‘karakteristiek pand’ 

en voorzag ze van een beschrijving en 

waardering.

MAATWERKMETHODE HS 

AGRI

De behoefte van HS Agri aan 

bedrijfsontwikkeling, leidde tot 

het verzoek aan Libau om de 

maatwerkmethode toe te passen. 

Het resultaat is een plan dat 

de mogelijkheid biedt om het 

bouwblok tot twee hectare te 

vergroten en daarbinnen een loods 

te bouwen die ruimte biedt aan alle 

ontwikkelingswensen. Belangrijk 

uitgangspunt voor het plan was dat 

hiermee een duidelijk ruimtelijk 

onderscheid zou worden gecreëerd 

tussen het woongedeelte in de 

oorspronkelijke, karakteristieke, 

boerderij en het achterliggende, 

nieuwe, bedrijfsgedeelte. In het 

inpassingsplan zijn een zachte overgang 

met bomen naar de provinciale 

weg en één representatieve entree 

gemaakt. Libau stelde voor om de 

randen van het bedrijf te voorzien van 

‘omzomende mantelbeplanting’.

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK SAPPEMEER

Het plan voor de realisatie van 

twee nieuwe bouwkavels aan het 

Achterdiep leidde tot de vraag aan 

Libau om de archeologische waarde 

van dit gebied in beeld te brengen. 

De bouwkavels overlappen met twee 

boerderijplaatsen die waarschijnlijk 

uit de 17de eeuw dateren. De vroeg-

19de-eeuwse kadastrale kaart laat ech-

ter zien dat de bouwvlakken op enige 

afstand van de eigenlijke boerderijen 

liggen. De kans dat eventuele resten 

hiervan verstoord worden, is klein. 

VERBOUWING VOORMALIG 

DR. ALETTA JACOBS 

COLLEGE

Het voormalige dr. Aletta Jacobs 

College aan de Erasmusweg krijgt 

een nieuwe bestemming en wordt 

in dat kader verbouwd. Opvallend  

is de nieuwe gevelbekleiding in een 

blokpatroon. De welstandscommissie 

adviseerde om deze consequent en 

met respect voor de oorspronkelijke 

structuur van het gebouw toe te 

passen. Zij adviseerde bovendien om 

bij de buitenruimte in te zetten op een 

natuurlijke en groene uitstraling.   

IN CIJFERS

Bouwplannen: 110 behandeld, waarvan 

26 strijdig maar in het algemeen met 

aanwijsbare mogelijkheden om de 

bezwaren te kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 4

Maatwerkgesprek: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie 

vergadert eens per veertien dagen. 

Deze commissie was in de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer in 2017 als 

volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect   

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Hoogezand-Sappemeer: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 

• De welstandscommissie was positief 

over het voorstel voor nieuwe 

gevelbekleding van het Waterbedrijf 

aan het Winschoterdiep. Het gaat 

hierbij om een compositie van 

witte, grijze en blauwe vlakken 

die associaties met het bedrijf 

verlichtingsplan zorgt ervoor 

dat het gebouw ook tijdens het 

donker zichtbaar is. De benodigde 

elektriciteit komt van de zon, op het 

dak liggen 1700 zonnepanelen die 

vanaf de weg niet zichtbaar zijn. 

• Het ontwerpen van een woontoren 

in het centrum van de Vosholen 

blijkt een lastige opgave omdat 

de bouwkosten laag moeten 

ruimte voor een parkeerkelder 

en de vormgeving van het gebouw 

voldeed in eerste instantie niet aan 

de eis van het beeldkwaliteitsplan 

om een woontoren met 

een alzijdige uitstraling te 

ontwerpen. De behandeling in de 

welstandscommissie leidde ertoe 

dat de architect opnieuw aan de slag 

ging. 

DE VOSHOLEN  SAPPEMEERWATERBEDRIJF FULTONWEG HOOGEZAND

©HJK ©WATERBEDRIJF GRONINGEN
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HOOFDSTRAAT MIDWOLDE

HOOFDDIEP ZEVENHUIZEN

MONDZORGCENTRUM OOSTINDIE LEEK

ZORGWONINGEN SINTMAHEERDT TOLBERT

HOOFDDIEP ZEVENHUIZEN

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTROOMSTERWEG LEEK

APPARTEMENTEN DE DAM LEEK DE ZEI JLEN TOLBERTERVAART TOLBERT
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed 

van de gemeente Leek en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017.

RUIMTELIJKE VISIE 

ZONNETERREINEN

Nadat wij in 2016 voor de gemeente 

Grootegast een ruimtelijke beleidslijn 

voor zonneterreinen ontwikkelden, 

vroegen de gemeenten Leek en 

Zuidhorn ons in 2017 om voor hun 

grondgebied hetzelfde te doen. In deze 

visies hebben wij gezocht naar logische 

ruimtelijke aanleidingen voor de 

ontwikkeling van zonneterreinen. De 

visies benoemen relevante principes 

voor de afweging van locaties en de 

omvang hiervan en voor het ontwerp 

en de inpassing van zonneterreinen. 

De visies voor deze drie gemeenten 

worden in 2018 samengevoegd in één 

ruimtelijke visie op zonneterreinen in 

de gemeente Westerkwartier waarin 

ook het grondgebied van de huidige 

gemeente Marum wordt meegenomen.

VERVANGING DAKVENSTERS 

MONUMENT MIDWOLDE

Historische boerderijdaken ken-

merken zich onder meer door een 

gesloten karakter. Het huidige gebruik 

van deze boerderijen leidt echter 

regelmatig tot het verzoek om hierin 

dakvensters aan te brengen. De eige-

naar van de stelpboerderij uit 1859 

aan de Hoofdstraat in Midwolde wilde 

de al eerder aangebrachte vensters 

vervangen door geïsoleerde exempla-

ren. Deze zijn iets groter dan de oude, 

maar daar staat tegenover dat het aan-

tal iets kleiner wordt. Het historische, 

gesloten karakter van de boerderij 

blijft daardoor de boventoon voeren.

VERNIEUWING DE ZEIJLEN

De nieuwbouw van woningen voor 

particulieren heeft de afgelopen jaren 

tot grote veranderingen geleid binnen 

het woongebied van De Zeijlen. 

In samenhang hiermee verandert 

ook de huisvesting voor cliënten. 

In 2017 leidde dit een plan voor de 

nieuwbouw van groepswoningen 

in combinatie met ruimtes voor 

dagbesteding. De woningen worden 

op meerdere locaties gebouwd en 

het programma is grotendeels op 

de begane grond gesitueerd. De 

architect is er daarbij in geslaagd om 

meer variatie in de hoofdvorm en de 

oriëntatie van de woningen aan te 

brengen door af en toe verdiepingen 

te maken die zijn vormgegeven als 

een dakkap. Iedere locatie kent 

bovendien een eigen kleur- en 

materiaaluitwerking. In de Parkzoom is 

bijvoorbeeld gekozen voor een houten 

gevelbekleding met een basis van licht 

gekleurd metselwerk. De gevels langs 

de Tolbertervaart worden uitgevoerd 

in rood gekleurd metselwerk, 

verbijzonderd door gevelplastiek 

en afwijkende metselverbanden. De 

welstandscommissie had waardering 

voor de zorgvuldige inpassing van 

het woon-zorgprogramma en de 

voorgestelde uitwerking van de 

gebouwen.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 140 behandelingen, 

waarvan 50 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 1

Maatwerkgesprek: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De 

grote welstandscommissie vergadert 

eens per veertien dagen. Deze 

commissie was in de gemeente Leek in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Leek in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Leek: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het plan voor de realisatie van 

nieuwe woningen in de vorm 

van een havezate, leidde tot een 

ontwerp waarin het carré wordt 

gevormd door een hoofdgebouw 

met tien koopwoningen en twee 

koetshuizen met zes huurwoningen. 

De welstandscommissie was heel erg 

positief over het ontwerp voor het 

hoofdgebouw en deed de suggestie 

om hierin de verticale gevelpenanten 

in de zijvleugels te laten vervallen. 

De vormgeving van de koetshuizen 

sloot in eerste instantie onvoldoende 

aan bij de hoofdgebouwen. 

Toevoeging van schildkappen, 

verplaatsing van dakkapellen en 

vereenvoudiging van de voorgevel 

leidde er vervolgens toe dat de 

rijwoningen onderdeel werden van 

de havezate. 

• Omdat niet alleen de bouwvorm 

maar ook de buitenruimte het 

karakter van een havezate bepaalt, 

keek de welstandscommissie 

nadrukkelijk ook naar het plan voor 

de gemeenschappelijke binnenruimte 

en het ontwerp voor de buitenrand. 

De advisering leidde tot een haag 

met daarachter donker gekleurde 

bergingen in de buitenrand en 

een groenere invulling van de 

publieke binnenruimte met gras en 

fruitbomen. 

HAVEZATE OOSTINDIE LEEKHAVEZATE OOSTINDIE LEEK
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VERSTERKEN EN VERDUURZAMEN OMGEVING FIVELSTRAAT LOPPERSUM

VERSTERKEN EN VERDUURZAMEN BOERDAMSTERWEG MIDDELSTUM

KINDCENTRUM HILMAARWEG STEDUM

STADSWEG GARRELSWEER

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTTICHELWERK LOPPERSUM

ARCH WAARDENKAART LOPPERSUM VERDUURZAMEN GBS DE KLIMOP BOERDAMSTERWEG MIDDELSTUM
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Loppersum en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017. 

VERSTERKING KERK 

GARRELSWEER 

De hervormde kerk in Garrelsweer 

werd in 1912 gebouwd in een 

bouwstijl verwant aan het rationalisme. 

Het gebouw, dat inmiddels een andere 

bestemming heeft, was onderwerp 

van een pilotstudie gericht op 

bouwkundige versterking in het licht 

van de aardbevingen. Daarbij werd 

met name ook gekeken naar de 

toren, die langzaam losscheurt van 

het schip van de kerk. Het resultaat 

van de studie is dat zowel de toren 

als het schip op inventieve, veelal 

onzichtbare en omkeerbare wijze 

koppeling verbindt beide gebouwdelen 

en zorgt ervoor dat ze allebei op hun 

eigen wijze op aardbevingen kunnen 

reageren. 

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK LOPPERSUM

De sloop van een voormalige 

supermarkt aan de Hogestraat In 

Loppersum leidde tot het advies van 

Libau om deze onder archeologische 

begeleiding te laten uitvoeren. De 

sloop zou namelijk tot 1,50 meter 

onder het maaiveld plaatsvinden en 

aangezien de locatie op de wierde van 

Loppersum ligt, is de kans groot dat 

hierbij intacte wierdelagen verstoord 

worden. Libau stelde het Programma 

van Eisen op en beschreef daarbij aan 

welke eisen en randvoorwaarden het 

onderzoek moet voldoen en welke 

onderzoeksvragen van belang zijn voor 

deze locatie.

NIEUWBOUW KINDCENTRA

De inrichting van de buitenruimte 

was nadrukkelijk onderdeel van de 

advisering van de welstandscommissie 

over de plannen voor kindcentra in 

Middelstum, Stedum en Loppersum. 

In Middelstum bijvoorbeeld, had de 

commissie waardering voor de keuze 

voor vrije, organische vormen voor 

de buitenplekken bij de lokalen en 

de bibliotheek, naast de orthogonale 

basisstructuur van het gebouw. 

De keuze om de ruimte rond 

het kindcentrum in Stedum in te 

richten als erf, draagt bij aan de 

landschappelijke inpassing van dit plan. 

De welstandscommissie stelde hier 

echter vraagtekens bij de voorgestelde 

geometrische ordening van de 

verkeersruimte voor het gebouw en 

de vormgeving en situering van het 

parkeren en de buitenberging.  

De plaatsing en de heldere organisatie 

van het gebouw voor het kindcentrum 

in Loppersum leidden tot waardering 

van de commissie. De publieke 

uitstraling van het gebouw kwam wat 

haar betreft echter nog onvoldoende 

in de gevels tot uiting. Zij adviseerde 

bovendien om de verblijfskwaliteit van 

de buitenruimte te verhogen door te 

kiezen voor een groenere invulling. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 129 behandelingen, 

waarvan 61 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 20

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 25

Adviezen in kader provinciale 

omgevingsverordening: 8

Adviezen huisadviseurschap: 3

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 

vormen samen de kleine commissie 

en zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Loppersum in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect   

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Loppersum in 2017 als volgt 

samengesteld: 

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Loppersum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het plan voor de versterking en 

verduurzaming van naoorlogse 

rijwoningen aan de Delfstraat en 

Fivelstraat in Loppersum leidde tot 

waardering van de welstandscom-

missie. Individuele woningen blijven 

herkenbaar en ook de compositie 

van het gehele blok en de samenhang 

tussen de blokken is niet uit het oog 

verloren. De commissie pleitte voor 

behoud van de groene buitenruimte 

en terugplaatsing van de haag als 

erfscheiding.

• Aardbevingsschade leidde tot de 

noodzaak van sloop en vervanging 

van een woning aan de Heemweg 

in Westerwijtwerd. Het ontwerp 

voor de nieuwbouw ging uit van een 

kubus als hoofdvorm en daarnaast 

een herkenbaar atelier, met schuine 

houten gevelvlakken. De nieuwe 

woning krijgt een witte stucgevel 

met vlakken van metselwerk die qua 

kleur aansluiten bij het atelier. De 

welstandscommissie had waardering 

voor het streven van de bewoners 

om dit moment aan te grijpen voor 

een nieuwe ontwikkeling, maar miste 

de verbinding met de plek en de 

cultuurhistorie. Zij adviseerde om te 

onderzoeken hoe het ontwerp hier 

beter bij kan aansluiten.  

HEEMWEG WESTERWIJTWERDVERSTERKEN WONINGEN WADDEN LOPPERSUM

©LIBAU ©BURO ZOMERDIJK
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Libau verzorgt de advisering 

op het gebied van archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed 

voor de gemeente Marum en adviseert 

incidenteel over welstandsplannen. 

Deze kaart geeft een beeld van onze 

inzet in 2017. 

RUIMTE VOOR RUIMTE 

BOERAKKER

De eigenaar van een perceel aan 

het Schilligepad in Boerakker wilde 

de leegstaande stallen op deze 

plek saneren en hier een woning 

bouwen. De provincie Groningen 

heeft voor dergelijke ontsierende 

plekken de ‘Ruimte voor Ruimte’ 

regeling in het leven geroepen. Deze 

maakt het mogelijk om hier een 

woning te bouwen, op voorwaarde 

dat dit leidt tot versterking van het 

landschap en ruimtelijke kwaliteit. 

Libau voerde in dit kader een aantal 

kwaliteitsgesprekken, samen met de 

initiatiefnemer en zijn adviseur en 

vertegenwoordigers van de gemeente 

en de provincie Groningen. Het 

resultaat is een bijzonder ontwerp 

voor een schuurwoning die aan 

drie zijden omspoeld wordt door 

het landschap. Dit landschap wordt 

versterkt middels het herstel van 

de voor deze streek kenmerkende 

houtsingel. 

PLAATSING BARAK 

VOORMALIG WERKKAMP 

NUIS

Het plan voor de plaatsing van een 

barak van het voormalige werkkamp 

in Nuis achter een monumentale 

boerderij bij de Coendersborch, 

leidde tot het advies van de 

monumentencommissie om een 

locatie te zoeken die deze barak 

beter tot zijn recht laat komen. 

De commissie adviseerde om de 

mogelijkheden te verkennen om de 

barak een plek te geven zo dicht 

mogelijk bij de oorspronkelijke locatie 

en ook te kijken of hier nog sporen 

van het kamp aanwezig zijn. Dit 

laatste zou ook middels archeologisch 

onderzoek kunnen gebeuren. De 

monumentencommissie adviseerde 

niet in de laatste plaats om de barak 

bouwhistorisch te onderzoeken 

en een plan te maken gericht op 

het behoud van zoveel mogelijk 

oorspronkelijk materiaal.

UITBREIDING SCHUUR 

BIJ KARAKTERISTIEKE 

BOERDERIJ

De eigenaar van een karakteristieke 

woonboerderij aan de Kruisweg in 

Marum diende een plan in voor de 

uitbreiding van de aangebouwde 

schuur. Het voorhuis van deze 

boerderij draagt door de gave 

vorm bij aan het cultuurhistorische 

straatbeeld. Het verbouwingsplan 

gaat uit van verhoging van de nok 

van de schuur, toevoeging van 

schildkappen en verlenging van de 

schuur aan de achterzijde. In de 

schuur worden een nieuwe entree, 

een dakraam en grote puien geplaatst. 

De entree en het dakraam zijn 

voorstelbaar, maar moeten volgens 

de welstandscommissie van Libau 

wel in een donkere terughoudende 

kleurstelling worden uitgewerkt. 

De puien sluiten niet aan op het 

architectuurbeeld van de boerderij, 

maar liggen aan de tuinzijde en zijn 

niet zichtbaar vanaf de openbare 

weg. De commissie adviseerde om te 

kiezen voor stenen en dakpannen die 

aansluiten bij de bestaande situatie.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 2 behandelingen

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau kan op 

verzoek uw gemeente bezoeken. De 

kleine commissie vergadert over 

het algemeen eens per 2 weken. 

Deze commissie bestaat uit ten 

minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Marum in 2017 als 

volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Marum in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Marum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 

• Hoewel de gemeente Marum een 

welstandsvrij gebied is voor nieuw-

bouwplannen, wordt er bij plannen 

voor aanpassingen aan karakteris-

tieke en beeldbepalende gebouwen 

toch een welstandstoets gevraagd. 

Eén van de twee plannen die in 2017 

getoetst werden, is het hierboven 

beschreven uitbreidingsplan voor de 

schuur van een boerderij in Marum. 

Het andere plan had betrekking 

op de vervanging van een uitbouw 

door twee geschakelde volumes die 

zouden kunnen verwijzen naar een 

stookhok maar daar in beeld te veel 

van afweken. De welstandsommissie 

adviseerde om de uitbouw in vorm 

niet te laten verwijzen naar een 

historische situatie en niet voor 

dakplaten maar voor keramische 

dakpannen in een bestaande 

kleurstelling te kiezen. Zij adviseerde 

bovendien om de nieuwe gevel in 

kleur en materiaal beter aan te laten 

sluiten op de historische gevels in 

deze streek. 
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Libau verzorgde de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten en 

cultureel erfgoed van de gemeente 

Menterwolde en adviseerde op 

projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017, volgend 

jaar zetten wij de gemeente Midden-

Groningen op de kaart.

MAATWERKTRAJECT 

MUNTENDAM

Het plan voor de bouw van een 

woning met een grote paardenstal op 

de locatie van een voormalige vuilstort 

in Muntendam leidde tot het verzoek 

aan Libau om een maatwerktraject. 

Het resultaat is een plan waarin de 

beplanting die de kavel omzoomt 

een helder ruimtelijk kader vormt. 

Deze bomenrand wordt naar de weg 

opener gemaakt zodat de woning 

vanaf die weg zichtbaar is en daar 

ook uitzicht op heeft. De woning 

biedt bovendien zicht op de springbak 

en de trainingshal met geschakelde 

paardenstallen. Een lage haag vormt de 

erfscheiding en loopt langs de nieuwe 

toegangsweg tussen de bomen door.

INVENTARISATIE 

ARCHEOLOGIE & 

CULTUURHISTORIE

Libau inventariseerde in opdracht van 

de gemeente de archeologische, 

cultuurlandschappelijke en historisch-

grondgebied van Menterwolde. Deze 

inventarisatie was nodig om voor 

de nieuwe fusiegemeente Midden-

Groningen een zorgvuldig en eenduidig 

beleid te kunnen maken ter 

bescherming van archeologische en 

cultuurhistorische waarden. De 

werkzaamheden bestonden uit het 

uitvoeren van een bureaustudie naar 

de landschaps- en bewonings-

geschiedenis, het inventariseren van de 

archeologische (verwachtings)waarden 

en het inventariseren van de cultuur-

landschappelijke en historisch-

tot een kaart waarop de 

geïnventariseerde waarden zijn 

weergegeven en een beknopte 

rapportage over de landschaps- en 

bewoningsgeschiedenis.  

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK MUNTENDAM

Het plan voor de renovatie en 

uitbreiding van De Menterne leidde 

tot het verzoek aan Libau om de 

archeologische waarden in beeld te 

brengen. De wat hogere en voldoende 

droge gebieden rondom Muntendam 

waren in de steentijd geschikt voor 

bewoning door jager-verzamelaars 

en in latere tijden behoorde dit 

perceel tot de landbouwgoederen 

van het Grijze Monnikenklooster in 

Baamsum. In de 19de eeuw werd de 

locatie bebouwd met een woning 

en later ook met een school. Deze 

bouwwerkzaamheden hebben de 

ondergrond waarschijnlijk zodanig 

verstoord dat het niet reëel is om 

hier nog intacte archeologische 

resten te verwachten. Wat tijdens de 

bouwwerkzaamheden wel gevonden 

werd, zijn de gemetselde bogen van de 

in 1882 gebouwde Bovenwegschool. 

Libau heeft de vondst van de 

funderingsresten gemeld in de 

archeologische database ARCHIS. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 42 behandelingen, 

waarvan 11 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 6

Maatwerkgesprekken: 2

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. De commissie  

was in de gemeente Menterwolde in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect   

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Menterwolde in 2017 als 

volgt samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Menterwolde: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De architect van het ontwerp voor 

de renovatie en uitbreiding van De 

Menterne hield hierin alvast rekening 

met de bouw van een school op de 

plaats van het gemeentehuis. Dit 

leidde tot een meer transparante 

en expressieve uitstraling van alle 

gevels. De commissie was positief 

over het ontwerp, maar vroeg wel 

aandacht voor de terreininrichting 

aan de zuidzijde. 

• Het plan voor de bouw van een 

bedrijfsverzamelgebouw op de 

Gouden Driehoek leidde tot het 

advies om de kavel te verruimen. 

Dit maakte het niet alleen mogelijk 

om het gebouw anders te situeren, 

maar ook om daarmee de bij dit 

soort functies gebruikelijke opslag 

zoveel mogelijk uit beeld te houden. 

Aanpassing van de kopgevel leidde 

tot een meer markante uitstraling 

van het geheel. 

• Het remmingwerk bij de 

Zuidbroeksterbrug was 

ontoereikend voor moderne 

schepen en moest daarom worden 

verlengd en verhoogd. De commissie 

vond het jammer dat dit deels ten 

koste gaat van het grotendeels 

historische bebouwingsbeeld bij de 

brug.   

REMMINGWERK ZUIDBROEKSPORTHAL DE METERNE MUNTENDAM

©VAN MANEN EN ZWART ©LIBAU
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in de 

gemeente Oldambt. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2017.

INVENTARISATIE 

KARAKTERISTIEKE 

BEBOUWING 

De geplande wijziging van de 

bestemmingsplannen Winschoten-

Noord, Midwolda en Oostwold, 

leidde tot de vraag aan Libau om 

de karakteristieke objecten in deze 

plangebieden te inventariseren. 

Een selectie hiervan wordt bij 

de wijziging van de betreffende 

bestemmingsplannen vastgelegd. 

In een latere fase worden ook de 

karakteristieke panden in de andere 

dorpen geïnventariseerd. 

VERBOUWING KERK 

BEERTA

De monumentale Bartholomeuskerk 

in Beerta kent sinds jaren een 

marginaal gebruik als opslagruimte. 

De monumentencommissie was blij 

dat er een plan voor herbestemming 

bij haar werd ingediend, maar 

vond dat een deel van dit plan te 

verstrekkende gevolgen had. Het 

plan gaat uit van de realisatie van een 

grotere en opgetilde kleinere zaal in 

de huidige kerkzaal, gecombineerd 

met een theeschenkerij en een 

brasserie op begane grondniveau. In 

de zalen worden dorpshuisfuncties 

ondergebracht. Hoger in de kerkzaal 

worden bovendien twee logieskamers 

gebouwd. De monumentencommissie 

had met name moeite met 

deze logieskamers, omdat zij de 

ruimtewerking in de kerkzaal sterk 

aantasten. De consequentie van deze 

kamers is bovendien dat het beeld van 

de noordelijke zijgevel van de kerk 

wordt aangetast, doordat hier een 

vluchttrap moet komen. De commissie 

gaf aan graag in overleg te gaan over 

de mogelijkheden om, met behoud van 

de kwaliteiten, een duurzaam kansrijke 

herbestemming te realiseren.  

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK 

Het plan om bij een boerderij aan 

de Oogstweg in Winschoten een 

pluimveestal met wintertuin en 

voersilo te bouwen, leidde tot het 

verzoek aan Libau om archeologisch 

bureauonderzoek te doen. Het 

plangebied ligt op een lage dekzandrug 

waarop zich in latere tijd veen heeft 

gevormd. In de wijdere omgeving 

zijn resten van bewoning uit het 

mesolithicum aangetroffen, maar het 

plangebied ligt zo laag dat hier geen 

archeologische resten te verwachten 

zijn. 

Het plan van de Gasunie om tussen 

Groningen en Winschoten leidingen 

te vervangen en te verplaatsen, 

leidde niet alleen tot archeologisch 

bureauonderzoek maar op een aantal 

plaatsen ook tot veldonderzoek. 

De gemeente vroeg  Libau om de 

rapporten die betrekking hebben 

op het grondgebied van Oldambt 

te toetsen op kwaliteit. Hierbij is 

gekeken of de onderzoeken goed 

zijn uitgevoerd en of de rapporten 

inhoudelijk aan de eisen voldoen. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 166 behandelingen, 

waarvan 50 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 40

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 6

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Oldambt in 2017 

als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Oldambt in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Oldambt: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Aan de rand van de Blauwestad, 

op de hoek van de Verlengde 

Ekamperweg, komt een markante, 

op het water gerichte, woning. 

De woning wordt schuin op 

de weg geplaatst en krijgt een 

schuin oplopende noklijn. De 

onderdelen van het ontwerp 

verschilden zoveel van elkaar dat 

de welstandscommissie vond dat 

ontwerp werd daarop in enkele 

stappen vereenvoudigd.

• Het ontwerp voor een tweede 

bronnenbad bij Bad Nieuweschans 

heeft als centrum een grote, 

glazen piramide met daarin baden 

en daaromheen twee vrijstaande 

grote hotels. De drie gebouwen 

worden zodanig geplaatst dat 

daartussen een plein ontstaat. Een 

schuin op de Hamweg gerichte 

loper verbindt het centrum met het 

achtergelegen recreatiegebied. De 

welstandscommissie kon zich goed 

vinden in de gekozen opzet, maar 

vond wel dat de kwaliteit van het 

plein nog versterkt kon worden en 

stelde ook een aantal verbeteringen 

voor ten aanzien van de 

terreininrichting, de entree van het 

terrein en het parkeren. Meerdere 

wijzigingen leidden uiteindelijk tot 

een goedgekeurd plan. 

HAMDIJK BAD NIEUWESCHANSVERLENGDE EKAMPERWEG OOSTWOLD

©BONGERS ARCHITECTEN ©C.S. GUREN 
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SCHOLTENSWIJK OUDE PEKELA

GYMZAAL KAZERNEWIJK NIEUWE PEKELA

ERFSCHEIDING BRUGSTRAAT OUDE PEKELA

BELEIDSKADER PROFIELPUTTEN

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTH.B.  HULSMANSTRAAT NIEUWE PEKELA
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in 

de gemeente Pekela en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017.

VERSTERKING 

LANDSCHAPSSTRUCTUUR 

NIEUWE PEKELA

De eigenaar van een agrarische 

onderneming langs het kanaal in 

Nieuwe Pekela wil een nieuwe 

ligboxenstal en gecombineerde 

aardappelberging/werktuigenloods 

bouwen. Libau doorliep in dit kader 

al eerder een maatwerktraject 

met deze ondernemer die de 

uitkomsten hiervan nu wilde herzien. 

Dit bood de mogelijkheid om de 

regieaanwijzingen uit het Ruimtelijk 

Ontwikkelingsperspectief, die 

sindsdien door de gemeenteraad 

zijn vastgesteld, bij het plan te 

betrekken. Wij schetsten daarop een 

compacte erfoplossing waarbij de 

structuur van het landschap wordt 

versterkt door de aanleg van een 

kavelsloot langs de ligboxenstal en 

het planten van een rij bomen op het 

tracé van een voormalige sloot. Een 

hakhoutbosje aan de kopse kant van 

de veestal markeert een markante 

hoekverdraaiing in de kavelrichting.

BELEIDSKADER PROFIEL-

PUTTEN ONDERZOEK

De agrarische sector in de gemeenten 

Veendam en Pekela heeft de wens 

uitgesproken om los van concrete 

ontwikkelingen onderzoek te 

kunnen doen naar de mate waarin 

de oorspronkelijke bodemopbouw 

binnen agrarische percelen nog intact 

is. De gangbare methode hiervoor in 

de archeologische vakwereld is het 

uitvoeren van een booronderzoek. 

Met een pilot is echter aangetoond 

dat een onderzoeksmethode met 

meter voor agrarische gronden 

in veenkoloniaal gebied ook als 

toelaatbare onderzoeksmethode te 

gebruiken is. De betrokken gemeenten 

vroegen Libau om hiervoor een 

beleidskader op te stellen en daarin 

de uitgangspunten en vereisten voor 

een dergelijk onderzoek vast te leggen. 

Dit beleidskader is door de beide 

gemeenteraden vastgesteld.  

REALISATIE WONINGEN IN 

GYMZAAL

Nadat een naoorlogse gymzaal zijn 

functie verloor en verkocht werd, 

diende de nieuwe eigenaar een 

plan in voor de realisatie van twee 

woningen in dit gebouw. Het plat 

afgedekte gebouw kent een heldere 

opzet. Eenvoudige ontwerpprincipes 

en materialen maken het tot een zeer 

herkenbaar gebouw. De gevels bestaan 

uit glazen puien of metselwerkvlakken 

en de gevelopeningen beslaan in 

de hoogte de hele verdieping. De 

welstandscommissie had uiteraard 

begrip voor het feit dat een 

woonprogramma leidt tot een nieuwe 

verdeling van gevelopeningen. Zij 

adviseerde echter ook om te zoeken 

naar oplossingen die ertoe leiden 

dat de karakteristieke gevelindeling 

bewaard blijft. De aanbevelingen van 

de commissie zijn in een aangepast 

ontwerp overgenomen.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 25 behandelingen, 

waarvan 11 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 3

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 1

Maatwerkgesprek: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Pekela in 2017 als 

volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Pekela in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Pekela: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIES

• Een geplande erfscheiding aan de 

Brugstraat in Pekela riep bezwaren 

op vanwege de keuze voor beton 

en hout. De welstandscommissie 

adviseerde om hier een haag te 

planten of een hekwerk van gaas 

neer te zetten en dit volledig te laten 

begroeien. 

• Het ontwerp voor een nieuwe 

woning in het lint van Pekela week 

volgens de welstandscommissie in 

eerste instantie te veel af van de 

andere woningen in dit lint. Dit 

zat met name in de zeer gesloten 

gevel en het ontbreken van een 

kenmerkende hiërarchie tussen de 

gevelopeningen van de boven- en 

de benedenverdieping. Ook de 

detaillering van de kozijnen en het 

metselwerk sloot niet aan bij die 

van de omliggende woningen. De 

welstandscommissie adviseerde om 

middels een aangepast ontwerp een 

woning te realiseren die bijdraagt aan 

de herkenbaarheid en kwaliteit van 

het lint. 
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INTERIEUR KERK GRAAUWEDIJK OVERSCHILD

KERK GRAAUWEDIJK OVERSCHILD

GEREF KERK OUDEWEG SIDDEBUREN
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HOOFDWEG HARKSTEDE
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in 

de gemeente Slochteren en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017, volgend 

jaar zetten wij de gemeente Midden-

Groningen op de kaart!

INVENTARISATIE 

KARAKTERISTIEKE PANDEN

Omdat de aardbevingsschade ook 

een bedreiging is voor het gebouwde 

erfgoed, vroeg de gemeente ons om 

de karakteristieke gebouwen binnen 

haar grondgebied te inventariseren. 

Wij maakten een eerste inventarisatie 

van waardevolle bebouwing en 

legden deze voor aan plaatselijke 

werkgroepen, bestaande uit leden 

van historische verenigingen, 

dorpsbelangen en andere betrokken 

inwoners. Mede op basis van de 

inbreng van deze werkgroepen 

ontwikkelden wij vervolgens een lijst 

met karakteristieke panden.   

HERBESTEMMING KERK 

OVERSCHILD

De eigenaar van de kerk aan de 

Graauwedijk in Overschild diende 

een plan in voor herbestemming, 

restauratie en versterking hiervan. Het 

plan gaat uit van de organisatie van 

kleinschalige culturele evenementen 

en horeca in relatie tot Het Roege 

Wold en het Schildmeer. Het idee 

om de bijbehorende consistorie te 

vervangen door nieuwbouw, riep 

bij de monumentencommissie nog 

wel wat vragen op. Sloop vraagt om 

een zware bewijslast, juist ook in 

Overschild. Sloop en herbouw zullen 

hier immers in het kader van de 

veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door 

gaswinning, verstrekkende gevolgen 

hebben voor het dorpsbeeld.

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK 

SCHILDWOLDE 

Vanwege de kans op archeologische 

resten, werd de nieuwbouw bij 

Manege De Woldstreek voorafgegaan 

door archeologisch booronderzoek. 

Het plangebied ligt binnen het terrein 

van het laatmiddeleeuwse klooster 

Maria Gratia en op een keileemrug 

die in de steentijd geschikt was voor 

bebouwing. Uit het booronderzoek 

bleek dat de bodem zodanig verstoord 

is dat hier geen intacte resten uit 

de steentijd te verwachten zijn. Het 

feit dat hier ook geen middeleeuwse 

resten gevonden werden, leidde tot 

de conclusie dat de middeleeuwse 

bebouwing buiten het onderzochte 

gebied gestaan moet hebben. Libau 

beoordeelde de kwaliteit van 

het rapport dat op basis van het 

booronderzoek geschreven werd. 

NIEUWBOUW WONINGEN 

HARKSTEDE

Op de locatie van de voormalige 

discotheek in Harkstede komen 

achttien woningen die het beeld 

oproepen van een hoeve met schuren. 

De welstandscommissie was positief 

over de zorgvuldige vormgeving van 

het complex, maar vroeg wel om 

een wat rijkere uitstraling van het 

voorhuis en een goed tuinplan. Zij 

pleitte bovendien voor herstel van de 

laanstructuur door extra bomen in het 

lint te plaatsen. Een aangepast ontwerp 

is inmiddels goedgekeurd.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 80 behandelingen, 

waarvan 28 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 6

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 13

Adviezen in kader provinciale 

omgevingsverordening: 2

Maatwerkgesprek: 1

Adviezen huisadviseurschap: 3

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Slochteren in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Slochteren in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Slochteren : cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandscommissie 

beoordeelde in 2017 de plannen 

voor de nieuwbouw van twee 

gezondheidscentra in Siddeburen. 

Het ontwerp voor de Oudeweg is 

opgenomen in een multifunctionele 

accommodatie achter de kerk. Het 

bestaande gebouw wordt gesloopt 

en vervangen door een bouwwerk 

met een tegengesteld lessenaarsdak. 

De gevels krijgen een houten 

bekleding waardoor het gehele 

volume niet massaal overkomt. 

Ook het parkeren en de inritten 

daartoe krijgen aandacht en worden 

verbeterd. 

De nieuwbouw aan de Hoofdweg 

vervangt het tijdelijke gezondheids-

centrum op deze plek Het omvat 

niet alleen een gezondheidscentrum, 

maar ook een viertal appartementen 

met terras op de eerste verdieping. 

De welstandscommissie vond dat de 

eigentijdse invulling van het 

ontwerp te veel contrasteerde met 

de omliggende bebouwing. Zij kon 

zich vinden in de keuze voor 

appartementen, maar gaf aan dat 

deze wat haar betreft onder een 

kap zouden moeten worden gerea-

liseerd. Het plan wordt op basis van 

het advies verder ontwikkeld.

MFA OUDEWEG SIDDEBURENINTERIEUR KERK OUDEWEG SIDDEBUREN

©LIBAU ©EDUARD GERDS
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HERBESTEMMING VOORMALIG WINKELPAND HANDELSSTRAAT STADSKANAAL

BEUMEESWEG ALTEVEER

RESTAURATIE BOERDERIJ  DORPSSTRAAT ONSTWEDDE

KUNSTWERK ONSTWEDDE

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTZONNEPARK STADSKANAAL
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Stadskanaal en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017.

VERBOUWING WINKELPAND 

ZWARTSENBERG TOT 

APPARTEMENTENGEBOUW

In het lint van Stadskanaal staat sinds 

1950 een imposant winkelpand, 

gebouwd voor de Stadskanaalster 

ondernemers Zwartsenberg die hier 

een mode- en meubelzaak hadden. 

Het pand, dat een goed voorbeeld is 

van de wederopbouwarchitectuur, 

kreeg in 2010 de status van 

gemeentelijk monument. Nadat 

de winkelbestemming verdween, 

stak de nieuwe eigenaar in op 

de realisatie van appartementen. 

De monumentencommissie had 

waardering voor de zorgvuldige 

wijze waarop daarbij rekening wordt 

gehouden met de monumentale 

waarden van het pand. Zo komt 

de nieuwe invulling op de begane 

grond achter de bestaande winkelpui 

en is in het interieur bij de nieuwe 

indeling rekening gehouden met de 

grid- en kolomstructuur van het 

pand. Ook oude elementen als de 

fraaie trap en de luifel boven de 

toonbank zijn in het plan opgenomen. 

Dit zorgt er niet alleen voor dat het 

karakter van het pand in stand blijft, 

het geeft ook meerwaarde aan het 

appartementencomplex. 

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK LOCATIE 

ZONNEPARK

Het plan om ten noorden van 

Stadskanaal een zonnepark aan te 

leggen, leidde tot het verzoek aan 

een bureau om de archeologische 

waarden van dit gebied in beeld te 

brengen. Hoewel een groot deel van 

het terrein geregistreerd staat op de 

archeologische monumentenkaart 

(AMK), bleek al eerder dat de 

archeologische waarde door eerdere 

bodemverstoringen vrijwel nihil is 

geworden. Buiten dit AMK-terrein 

worden wel archeologische resten 

verwacht. Het advies luidde daarom 

om hier archeologisch onderzoek 

te doen op die plaatsen waar 

daadwerkelijk gegraven wordt. 

Libau toetste het bureauonderzoek 

en het plan van aanpak voor het 

vervolgonderzoek op inhoudelijke 

kwaliteit. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 111 behandelingen, 

waarvan 20 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 3

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 3

Maatwerkgesprek: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Stadskanaal in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Stadskanaal in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Stadskanaal: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 

• Het plan voor de renovatie van de 

huurwoningen in de wijk tussen de 

Europalaan en de Aziëlaan leidde 

volgens de welstandscommissie 

in eerste instantie tot een niet 

aanvaardbare verarming van de 

bestaande bouwblokken. Dit 

leidde in een tweede ontwerp tot 

aanpassing van de kop- en voorgevels 

en verbetering van de detaillering 

van de dakranden. 

• De welstandscommissie was positief 

over het nieuwbouwplan voor een 

supermarkt van de Aldi aan de 

Hemenweg en roemde met name de 

hoge beeldkwaliteit hiervan.    

RENOVATIE WONINGEN STADSKANAAL ALDI HEMENWEG STADSKANAAL

©KAW ARCHITECTEN ©LIBAU



V E E N D A M   C I J F E R S  &  R E S U L T A T E N  2 0 1 7

STATIONSPARK VEENDAM

BENEDEN OOSTERDIEP VEENDAM

GEZONDHEIDSCENTRUM LLOYD’S TERRAS VEENDAM

LABORATORIUM AQUAPARK VEENDAM

BENEDEN OOSTERDIEP VEENDAM

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTZONNEPARK INDUSTRIEWEG VEENDAM

BELEIDSKADER PROFIELPUTTEN WILDERVANKSTERDALLEN VEENDAM
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie 

en cultureel erfgoed in de 

gemeente Veendam. Libau is tevens 

vertegenwoordigd in de gemeentelijke 

monumentencommissie. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2017.

BELEIDSKADER PROFIEL-

PUTTENONDERZOEK

De agrarische sector in de gemeenten 

Veendam en Pekela heeft de wens 

uitgesproken om los van concrete 

ontwikkelingen onderzoek te 

kunnen doen naar de mate waarin 

de oorspronkelijke bodemopbouw 

binnen agrarische percelen nog intact 

is. De gangbare methode hiervoor in 

de archeologische vakwereld is het 

uitvoeren van een booronderzoek. 

Met een pilot is echter aangetoond 

dat een onderzoeksmethode met 

meter voor agrarische gronden 

in veenkoloniaal gebied ook als 

toelaatbare onderzoeksmethode te 

gebruiken is. De betrokken gemeenten 

vroegen Libau om hiervoor een 

beleidskader op te stellen en daarin 

de uitgangspunten en vereisten voor 

een dergelijk onderzoek vast te leggen. 

Dit beleidskader is door de beide 

gemeenteraden vastgesteld. 

VERBOUWING VILLA 

VEENDAM

De eigenaar van een bijzondere villa 

aan het Beneden-Oosterdiep diende 

een plan in voor de vervanging van 

de aanbouw door een nieuwe, in 

twee lagen met een kap. Daarbij 

werden delen van de bestaande 

villa, waaronder de gevelopeningen, 

gekopieerd. De welstandscommissie 

had geen bezwaar tegen het aansluiten 

op de bestaande architectuur, 

maar vond dat de wijze waarop 

dit nu gebeurde afbreuk deed aan 

de bestaande villa. De adviezen 

van de commissie leidden tot een 

eenvoudiger hoofdvorm voor de 

aanbouw. een samenhangend geheel 

en behoud van de karakteristieken van 

de bestaande villa.  

ONTWERP LABORATORIUM 

VEENDAM

De welstandscommissie was positief 

over het idee om de nieuwbouw voor 

een laboratorium in het Aquapark in 

Veendam in de vorm van een paviljoen 

te realiseren. Een balkon en een royaal 

dakoverstek zorgen voor een sterke 

horizontale gevelindeling met twee 

uitstekende vlakken. Het gevelvlak 

daartussen is van glas. De technische 

ruimten werden bovendaks in eerste 

instantie ondergebracht in een fors 

donkergekleurd volume waartegen 

een metalen raster met begroeiing 

zou worden geplaatst. Deze oplossing 

deed volgens de commissie afbreuk 

aan het hoogwaardige gevelontwerp 

van de onderbouw. Dit gold ook 

voor het verschillend uitwerken van 

de randdetails en de plaatsing van 

de entree. Een vervolggesprek met 

de rayonarchitect over mogelijke 

aanpassingen leidde tot een aangepast 

en goedgekeurd ontwerp. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 92 behandelingen, 

waarvan 39 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 8

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie 

vergadert eens per veertien 

dagen. Deze commissie was in de 

gemeente Veendam in 2017 als volgt 

samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Veendam: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIES

• Nadat al eerder een beeldkwaliteits-

plan werd opgesteld voor de bouw 

van zes halfvrijstaande woningen 

in het Stationspark, werd nu het 

ontwerp ingediend. Het gaat hierbij 

om levensloopbestendige woningen 

van één bouwlaag met een forse kap, 

haaks op de straat. De woningen 

hebben een aanbouw die door de 

vormgeving zichtbaar ondergeschikt 

is aan het hoofdvolume. 

Hoewel de gekozen hoofdvorm 

afwijkt van het beeldkwaliteitsplan, 

dat twee bouwlagen met kap voor-

schrijft, sluit het architectuurbeeld 

goed aan bij de omringende wonin-

gen. De straatgerichte kopgevel is 

hoger dan twee bouwlagen en heeft, 

door twee woningen onder één kap 

te bouwen, een groter oppervlak 

gekregen. De afwijkende vorm zorgt 

ervoor dat een nieuw type woning 

ontstaat, met een eigen individuele 

uitstraling. Dit past uitstekend bij de 

in het beeldkwaliteitsplan neergeleg-

de ambitie om meer variatie in het 

Stationspark te krijgen. De commis-

sie adviseerde daarom om voor dit 

ontwerp af te wijken van de twee 

bouwlagen die het beeldkwaliteits-

plan voorschrijft. 

STATIONSPARK VEENDAMSTATIONSPARK VEENDAM
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KABELBAAN RUITEN AA KANAAL TER APEL

RUITEN AA KANAAL TER APEL

ARCHEOLOGISCHE WAARDENKAART TER APEL

UITBREIDING ZWANENBERG-HULS VLEDDERKAMP VLAGTWEDDE

HOOILAND TER APEL

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTINPASSING LIDL TER APEL

WEENDERSTRAAT J IPSINGHUIZEN BORGERWEG SELLINGEN
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Vlagtwedde en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2017, 

volgend jaar zetten wij de gemeente 

Westerwolde op de kaart. 

INPASSING SUPERMARKT 

TER APEL

De LIDL wilde verhuizen naar de 

Rabobanklocatie aan de rand van 

het winkelgebied in Ter Apel en de 

gemeente vroeg Libau de inpassing 

van de supermarkt te begeleiden. 

Een aantal kwaliteitsgesprekken met 

de gemeente, de initiatiefnemer en 

zijn adviseurs leidde tot aanpassing 

van de standaardplattegrond van 

de supermarkt. De winkel sluit 

daardoor voor wat betreft plaatsing en 

hoofdvorm aan bij het winkelgebied, 

de naastgelegen parkeerplaats én de 

woonbebouwing in de omgeving. De 

supermarkt kreeg bovendien twee 

ingangen in plaats van één en de 

hoeken van de winkel, die prominent 

zijn in het straatbeeld, werden 

overhoeks vormgegeven. Hierdoor 

ontstaat een levendige entreezone 

en is de supermarkt, maar ook het 

winkelgebied als geheel, verankerd in 

de context. De bevoorrading van de 

supermarkt werd op een ruimtelijk 

ondergeschikte plek gesitueerd. 

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK TER APEL

Het plan voor de herbouw van een 

woning aan de Poortweg in Ter Apel 

leidde tot de vraag aan Libau om 

een archeologisch bureauonderzoek 

te doen. Het plangebied ligt binnen 

de oudste kern van Ter Apel. Dit 

terrein steekt boven het omringende 

door de dalen van de Molen Aa en de 

Ruiten Aa. Terwijl in de loop van de 

steentijd grote delen van Groningen 

door veengroei onbewoonbaar 

werden, gold dat voor Westerwolde 

niet meteen. Tot in de bronstijd was 

de omgeving van Ter Apel toegankelijk 

en in de loop van de middeleeuwen 

raakte het gebied opnieuw bewoond. 

Er ontstond een gehucht waarbij in 

1464 het kruisherenklooster Domis 

Novae Lucis werd gesticht. De 

Poortweg liep door de kloosterpoort 

en de eerdere bebouwing op de 

plaats van Poortweg 3 was zeer 

waarschijnlijk in gebruik bij het 

klooster totdat dit in 1594 werd 

opgeheven. 

Libau adviseerde om de bodemgrepen 

onder archeologische begeleiding te 

laten plaatsvinden.

UITBREIDING HULS 

VLAGTWEDDE

Vleesbedrijf Huls diende een plan 

in voor een forse uitbreiding 

van het bedrijfscomplex. De 

welstandscommissie was overtuigd 

van de kwaliteit van het ontwerp, 

maar adviseerde wel om ook een 

landschappelijk inpassingsplan te 

maken en daarin vooral de forse 

parkeerplaats uit beeld te halen.   

IN CIJFERS

Bouwplannen: 87 behandelingen, 

waarvan 17 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 1

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 2

Maatwerkgesprek: 1

Advies huisadviseurschap: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Vlagtwedde in 

2017 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Vlagtwedde in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Vlagtwedde: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De eigenaren van een woning 

aan de Dorpsstraat in Sellingen 

wilden hun woning vergroten, 

maar vreesden daarbij het beeld 

van een massaal geheel. Om dit te 

voorkomen, brachten zij een licht 

verzet aan in het dakvlak waardoor 

het leek alsof er twee volumes 

tegen elkaar aangebouwd waren. 

De welstandscommissie vond dat 

hierdoor een onevenwichtig beeld 

ontstond en adviseerde om het 

bestaande dakvlak te verlengen. Zij 

adviseerde bovendien om het type 

en de kleur van de dakpan zodanig 

te kiezen dat de verlenging zo min 

mogelijk zichtbaar is. 

• Het ontwerp voor een woning 

aan het eind van het Stroomdal in 

Sellingen leidde tot het advies van 

de welstandscommissie om hierin 

brengen. De  woning krijgt een 

half verdiepte parkeerkelder, wat 

mogelijk is doordat deze tegen 

de zandrug wordt gebouwd. De 

toegangswanden hiervan worden 

op advies van de commissie met 

metselwerk bekleed.

LAMMERTSWEG VLAGTWEDDEHOOILAND TER APEL 
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HERBESTEMMNG KERK OBERGUM

HOOGTEKAART SAUWERD-WINSUM

ZONNEPANELEN ONZICHTBAAR OP RI JKSMONUMENT

GEZONDHEIDSCENTRUM WINSUM

EAZ WINDTURBINES

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTMEEDEN WINSUM
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Winsum en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017.

HERBESTEMMING KERK 

OBERGUM

De kerk op de wierde van Obergum 

werd vanaf de eerste helft van 

de dertiende eeuw gebouwd. De 

huidige eigenaar diende het plan 

in om het gebouw in samenhang 

met het kinderboekenmuseum 

te gaan gebruiken en daartoe 

een aantal ingrepen te doen. De 

monumentencommissie adviseerde 

in vier rondes over het plan en heeft 

waardering voor de wijze waarop 

de partijen elkaar gaandeweg het 

adviestraject zijn genaderd. Het 

gevolg hiervan is onder andere dat 

de geplande nieuwe entree aan de 

zuidzijde is komen te vervallen. De 

reeks spitsboogvensters aan deze zijde 

blijft daardoor ook met de nieuwe 

bestemming het beeld bepalen. De 

noordzijde van de kerk krijgt een 

aanbouw in de vorm van een zwart 

houten schaalmodel van de kerk. De 

meningen hierover liepen binnen de 

monumentencommissie dusdanig 

uiteen dat deze uiteindelijk besloot 

om hier, bij gebrek aan een eenduidige 

mening, ruimte aan te bieden. 

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK N361 

Het plan van de provincie om de 

verkeersveiligheid van de weg tussen 

Winsum en Groningen te verbeteren, 

leidt op verschillende plekken tot 

ingrepen in de bodem. De gemeente 

Winsum vroeg Libau om archeologisch 

bureauonderzoek te doen voor het 

deel van het tracé dat zich op haar 

grondgebied bevindt. De N361 loopt 

grotendeels over de oeverwal van 

de Hunze/het Reitdiep, passeert 

meerdere wierden en oude erven 

en doorkruist oude waterlopen 

en wegen. De oeverwal wordt 

sinds de ijzertijd bewoond en de 

omgeving hiervan raakte vanaf de late 

middeleeuwen dichter bewoond. Libau 

adviseerde om bij ingrepen die dieper 

reiken dan 40 cm een archeologisch 

booronderzoek uit te voeren. Dit 

maakt duidelijk of er sprake is van 

intacte archeologische resten. 

ZONNEPANELEN OP 

RIJKSMONUMENT

De eigenaar van een rijksmonument 

aan de Stationsweg in Winsum wilde 

op het bovenste platte dak hiervan 

zonnepanelen leggen. Dit bijzondere 

pand is in 1931 gebouwd in verstrakte 

Amsterdamse Schoolstijl, met 

zakelijk-expressionistische invloeden. 

Zonnepanelen kunnen behoorlijk 

afbreuk doen aan het waardevolle 

architectonische beeld hiervan, maar 

de eigenaar wilde ze gelukkig zodanig 

plaatsen dat daarvan geen sprake was.  

De monumentencommissie adviseerde 

daarom positief. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 118 behandelingen, 

waarvan 36 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 10

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 11

Adviezen in kader provinciale 

omgevingsverordening: 8

Adviezen huisadviseurschap: 3

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Winsum in 2017 

als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• M. Zijlstra-van der Veen, burgerlid 

Winsum

• ing. R.R. Woltjes, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Winsum in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Winsum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 

• De gemeente Winsum besteedde in 

2017 veel aandacht aan handhaving 

van de welstandsregels en vroeg de 

welstandscommissie in dat kader 

een aantal keren om te adviseren. 

Het ging daarbij onder andere om 

een illegaal gebouwde overkapping 

in Ezinge, een illegaal geplaatste 

container in Garnwerd en een 

gebruikt als berging.

• De welstandscommissie was blij 

met het plan van de gemeente om 

de omgeving van De Boog aan te 

pakken middels nieuwbouw en 

renovatie. De gemeente stelde geld 

beschikbaar voor de verbetering van 

individuele winkelpanden en vroeg 

de welstandscommissie te adviseren 

over de plannen die in dit kader 

worden ingediend. 

OMGEVING DE BOOG WINSUMLEGALISATIE CONTAINERSTALLING BI J  JACHTHAVEN GARNWERD
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NIEUWE BRUG ZUIDHORN-NOORDHORN

BRUGWACHTERSWONING BRILTIL

GEREFORMEERDE KERK WILHELMINASTRAAT OLDEHOVE

NIEUWE SPOORBRUG ZUIDHORN

NIEUWBOUW OOSTERGAST

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTHOOGTEKAART HEEREBUREN

RUIMTE VOOR RUIMTE BINDERVOETPOLDER FRANKRIJKERLAAN-BOSLAAN ZUIDHORN
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in 

de gemeente Zuidhorn en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2017.

RUIMTE VOOR RUIMTE 

BINDERVOETPOLDER

Bedrijfsbeëindiging leverde de kans 

op om ontsierende bebouwing op 

een historisch boerenerf te slopen 

en hier twee woningen voor terug te 

bouwen. Dit laatste werd mogelijk 

door de inzet van de ruimte voor 

ruimte regeling. De gemeente stelde 

daarbij de door Libau voor dit erf 

getekende ruimtelijke uitgangspunten 

als voorwaarde. Inzet was de 

ontwikkeling van één samenhangend 

en centraal ontsloten compact erf, 

waarop de nieuwe woningen in 

schuurachtige volumes als bijgebouwen 

ten opzichte van het karakteristieke 

hoofdgebouw gepositioneerd worden. 

Door de uitgangspunten kwalitatief te 

formuleren, houdt de eigenaar ruimte 

bij de vertaalslag naar een concreet 

ontwerp. 

ZONNEPANELEN KERK 

OLDEHOVE

De eigenaar van de Gereformeerde 

Kerk in Oldehove wilde 

zonnepanelen aanbrengen op het 

zuidelijke dakvlak van deze kerk. 

De monumentencommissie had 

begrip voor de wens om te voorzien 

in duurzame energie, maar vond 

de negatieve uitwerking op de 

beeldwaarde van de monumentale 

bebouwing wel heel erg groot. De 

zonnepanelen doorbreken het dakvlak 

en contrasteren met de gebakken 

dakpannen. Het betreffende dakvlak 

is bovendien goed zichtbaar vanuit 

de openbare ruimte en het totale, 

achthoekige, dakvlak speelt een grote 

rol in de architectuur en dus ook de 

monumentale waarde van de kerk. 

De commissie adviseerde om te 

onderzoeken of de zonnepanelen op 

de platte daken van de aanbouwen 

kunnen worden geplaatst.  

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK HEEREBUREN 

Het plan van Enexis om een PE-leiding 

te vervangen tussen Heereburen en 

Frytum leidde tot het verzoek aan 

Libau om archeologisch bureauonder-

zoek te doen. Het betreffende tracé 

ligt in de oude streek Humsterland en 

is onderdeel van Nationaal Landschap 

Middag-Humsterland. De kwelders van 

Humsterland zijn sinds de 

ijzertijd bewoonbaar. In de vroege 

middeleeuwen werd Humsterland 

een eiland, waaromheen men vanaf de 

twaalfde eeuw dijken aanlegde. Zowel 

de oudste dijk als ook een jongere 

middeleeuwse dijk wordt door het 

leidingtracé doorsneden, evenals 

enkele wierden en oude waterlopen. 

Libau adviseerde archeologische 

begeleiding van de werkzaamheden 

op die locaties binnen het tracé waar 

archeologische waarden bekend zijn 

en schreef hiervoor het Programma 

van Eisen. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 168 behandelingen, 

waarvan 42 strijdig maar in 

het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 8

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

2 weken. Deze commissie bestaat uit 

ten minste twee rayonarchitecten van 

Libau die gemandateerd zijn door de 

grote welstandscommissie. De grote 

welstandscommissie vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Zuidhorn in 2017 

als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• A. van der Tuuk, voorzitter

• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige

• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige

• A.W. Vogelzang, MArch, architect

• ing. T. Mars, architect

• D.J. van Wieren, MArch, architect  

• ing. M. Hendriks, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert 

eens per 4 weken en was in de 

gemeente Zuidhorn in 2017 als volgt 

samengesteld:

• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter

• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 

• drs. G. P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus

• ing. T. Bouman, architect 

• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus

• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen

• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  

• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Zuidhorn: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 

• De markante brugwachterswoning 

bij het Hoendiep in Briltil werd 

gerenoveerd en uitgebreid. De 

welstandscommissie had veel waar-

dering voor de ingetogen wijze waar-

op de uitbreiding achter het oor-

spronkelijke pand is vormgegeven. 

De adviezen van de commissie om 

te komen tot een meer evenwichtig 

totaalbeeld leidden tot een aangepast 

en goedgekeurd ontwerp. 

• Het ontwerp voor een 

appartementencomplex op de 

hoek van de Wilhelminastraat 

en de Hoofdstraat was volgens 

de welstandscommissie met drie 

bouwlagen te fors voor deze 

locatie. Het gebouw moet niet 

alleen aansluiten bij het naastgelegen 

winkelcomplex, maar ook bij de 

lagere woningen aan de Hoofdstraat. 

De commissie adviseerde daarom 

om de derde laag naar achteren 

te plaatsen. Zij stelde bovendien 

voor om meer reliëf aan te brengen 

tussen de diverse gevelvlakken en de 

lichtgekleurde stenen te vervangen 

door rode. 

• De welstandscommissie adviseerde 

om het ontwerp voor een woning 

met kap op een zichtlocatie op het 

voormalige Zonnehuisterrein af 

te stemmen op het beeld van de 

omringende villa’s. De woning zou 

hiertussen volgens haar namelijk 

te bescheiden ogen. De kap werd 

daarop vervangen door een plat 

afgedekte verdieping. 

EMMALAAN ZUIDHORNAANGEPAST PLAN BRUGWACHTERSWONING HOENDIEP BRILTIL
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