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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed voor 

de gemeente Appingedam. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014.  

SYNAGOGE APPINGEDAM

De joodse gemeente van Appingedam 

is één van de oudste joodse gemeen-

ten in de provincie Groningen. De 

synagoge aan de Broerstraat herinnert 

daaraan. Deze synagoge werd in 1801 

door de joodse gemeente ingewijd 

en het bijbehorende schooltje werd 

rond 1870 gebouwd. Omdat er na 

de Tweede Wereldoorlog nog nau-

welijks joden in de stad waren, werd 

de synagoge in 1945 verkocht aan de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die 

het gebouw restaureerde en in gebruik 

nam. De synagoge en het bijbehorende 

schooltje kwamen in 2010 in eigen-

dom van de stichting Oude Groninger 

Kerken die een plan ontwikkelde voor 

de herbestemming van het geheel. 

De synagoge gaat als ‘Bet ha-Knesset’ 

functioneren, een ontmoetingsruimte 

waarin de joodse cultuur en tradities 

worden uitgedragen. De ingrepen 

in dit gebouw zijn gericht op het 

opnieuw zichtbaar en beter beleefbaar 

maken van het oorspronkelijke gebruik 

als synagoge. In het schooltje wordt 

een kleinschalige logiesgelegenheid 

gerealiseerd. De monumentencommis-

sie heeft grote waardering voor het 

plan. Het draagt sterk bij aan het maat-

schappelijk gebruik van het geheel en 

daarmee aan de duurzame instandhou-

ding van dit waardevolle monument.

ARCHEOLOGIE

Netbeheerder Enexis wilde twee 

gestuurde boringen uitvoeren 

in de directe omgeving van het 

Damsterdiep. Deze boringen waren 

nodig voor de vervanging en aanleg 

van middenspanningskabels. Omdat 

deze werkzaamheden konden leiden 

tot verstoring van archeologische 

resten, vroeg Werkorganisatie DEAL 

Libau om een archeologisch advies.

Het bleek dat de twee boorlocaties in 

een voormalig kweldergebied lagen, 

aan de oostzijde van Appingedam. 

Hoewel deze kwelders vanaf de (late) 

ijzertijd geschikt waren voor bewo-

ning, zijn op de onderzochte locaties 

geen aanwijzingen voor archeologische 

resten uit deze periode aangetroffen. 

De westelijke locatie ligt voor een 

klein deel binnen een terrein met een 

middeleeuwse wierde. Deze wierde is 

echter deels afgegraven.

De conclusie was dat de boringen 

aan het oppervlak slechts een kleine 

verstoring tot gevolg zouden hebben. 

Gezien de beperkte archeologische 

verwachting en het feit dat de versto-

ring relatief gering bleef, werd verder 

archeologisch onderzoek niet nodig 

geacht. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 69 behandeld, waarvan 

52 niet strijdig en 17 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 6

Cultureel erfgoed adviezen: 8 

(in samenspraak met Damster 

Monumentencommissie)

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Appingedam in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 
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• Woningbouwvereniging Groninger

Huis en Limor ontwikkelden 

samen een plan voor een begeleide 

woonvoorziening op de hoek van de 

Cornelis Albertsstraat en Gouden 

Pand. De woonfunctie, de schaal 

van het pand en de uitstraling van 

de gevel maken dat het nieuwe 

gebouw een positieve rol speelt in 

zijn omgeving en het beeld ervan 

ten goede komt. Om dit beeld nog 

verder te versterken, voerde Libau 

aanvullend overleg met de bewoner 

van een pand tegenover dit nieuwe 

appartementengebouw over de 

kleurstelling van de gevel. Deze 

wordt overgeschilderd in een meer 

ingetogen kleur.

• Met de oplevering van de

appartementenblokken, begint de 

omgeving van het Harddraversplein 

echt vorm te krijgen. Het centrum 

van deze wijk vertoont als geheel 

een onderscheidende beeldkwaliteit 

en bewijst dat een goede afstemming 

tussen de betrokken ontwerpteams 

loont. Dit gebied heeft bovendien 

een overtuigende ruimtelijke meer-

waarde en een krachtige identiteit 

gekregen doordat hier gewerkt is 

met een integrale stedenbouw- 

kundige ontwerpmethode.  

• Twee voormalige winkelpanden

aan de Dijkstraat zijn verbouwd 

tot een restaurant met terras aan 

het Diep. De welstandscommissie 

heeft  nauwlettend toegezien op een 

hoogwaardige detaillering van de 

buitenruimte. Het resultaat is een 

positieve impuls voor deze plek en 

zijn omgeving.  

HARDDRAVERSPLEIN APPINGEDAM C ALBERTSSTRAAT ACHTERZIJDE
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BOTERDIEP WESTZIJDE BEDUM

UITERDIJK ONDERDENDAM

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

NIEUWBOUW STATIONSWEG BEDUM WONINGEN TER LAAN BEDUM

DE VLI JT BEDUM IN AANBOUW

WACHTPLAATS ROTONDE BEDUM



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed 

voor de gemeente Bedum. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014. 

 

MUNNIKEHEERD NOORDWOLDE

De NAM heeft in het bevingsgebied 

opdracht gegeven om op grote 

schaal gemetselde schoorstenen 

te verwijderen en te vervangen 

door imitatieschoorstenen. Ook 

bij beeldbepalende panden en in 

beschermde dorpsgezichten. Eén van 

die panden waarbij de schoorsteen 

preventief verwijderd werd, was de 

Munnikeheerd, een monumentale 

boerderij uit 1839. De eigenaar van 

de boerderij diende een plan in voor 

het plaatsen van een lichtgewicht, 

prefab schoorsteen met steenstrips 

die verlijmd zouden worden op 

een roestvrijstalen ondergrond. De 

monumentencommissie vond het 

begrijpelijk dat vanuit het oogpunt 

van veiligheid was gezocht naar een 

lichtgewicht oplossing. Tegelijkertijd 

ervoer zij het imitatiekarakter van 

de voorgestelde prefab schoorsteen 

als niet passend bij de monumentale 

waarden van de boerderij. Garanties 

voor wat betreft de duurzaamheid 

van de prefab schoorsteen ontbraken 

bovendien en daarmee ook de 

instandhouding van het monumentale 

beeld op de langere termijn. Op advies 

van de commissie en na inspanningen 

van de gemeente en de eigenaar, 

bracht de constructeur in beeld dat 

ook de herbouw van een gemetselde 

schoorsteen in combinatie met een 

versterkte onderslag zou leiden tot 

een deugdelijke en veilige oplossing. 

De beeldbepalende schoorsteen keert 

hierdoor in zijn oude vorm terug. 

WOLDDIJK NOORDWOLDE

De bouw van een werktuigenberging 

aan de Wolddijk te Noordwolde 

werd archeologisch begeleid door 

een particulier bedrijf. De gemeente 

Bedum verzocht Libau een advies 

over de rapportage van de begeleiding 

uit te brengen. Deze rapportage is 

beoordeeld op vakinhoudelijke punten 

en de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie. De conclusie was dat hij 

goed en zorgvuldig is opgesteld.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 49 behandeld, waarvan 

37 niet strijdig en 12 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 6

Cultureel erfgoed adviezen: 2

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Bedum in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB, 

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

B !"#$ cijfers & resultaten
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• Het winkelcomplex aan de

Burchtstraat in Bedum krijgt een 

upgrade. Dit betekent onder andere 

dat de entree van de Jumbo aan de 

Noordwolderweg naar de passage 

meer herkenbaar wordt gemaakt. 

Om ook de entree aan de pleinzijde 

duidelijker te maken, krijgt deze 

hier een meer imposante structuur. 

Daarbij werd in eerste instantie 

gekozen voor een fors, gemetseld 

gevelvlak en in tweede instantie 

het hier om een belangrijk geveldak 

gaat, hield de commissie vast aan een 

uitvoering in metselwerk.

• De stichting Dorpshuis

Onderdendam wilde 60 zonnepa-

nelen op het dak van het dorpshuis 

plaatsen. Het belangrijkste uitgangs-

punt in de beoordeling was dat de 

panelen zoveel mogelijk uit het zicht 

moeten worden geplaatst, zodat 

het cultuurhistorisch beeld zo min 

mogelijk zou worden verstoord. De 

welstandscommissie adviseerde om 

de panelen op het platte gedeelte te 

plaatsen. Hier bleken echter slechts 

24 panelen op te passen, de overige 

36 moesten op het schuine dak wor-

den ingepast. De commissie ging hier 

uiteindelijk in mee met als motivatie 

dat het dak geen cultuurhistorische 

waarde kent. Een rechthoekig vlak 

met zwarte randen op de donkere 

pannen zou bovendien niet leiden 

tot een drastisch wijziging van het 

bebouwingsbeeld. 

DORPSHUIS ONDERDENDAMRENOVATIE WINKELCENTRUM NOORDWOLDERWEG-BURCHTSTRAAT BEDUM
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ZORGCOMPLEX HOOFDWEG BELLINGWOLDE

ZORGCOMPLEX BELLINGWOLDE
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NIEUWE SCHUUR RUITEN A KANAAL VRIESCHELOO

DORPSHUIS WEDDE

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

KAPSCHUUR OUDESCHANS VERBOUWDE BOERDERIJ  VEELERVEENSTERWEG VEELERVEEN

JEUGDHAL WEDDERBERGEN



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in de 

gemeente Bellingwedde en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014. 

MONUMENT WEDDE

Aan de Hoofdweg in Wedde 

staat een rijksmonument dat 

oorspronkelijk een boerderijtje 

was en later werd getransformeerd 

tot rentenierswoning. Eén van de 

verfraaiingen die daarbij werden 

aangebracht, is een rijk versierde 

omlijsting rond de entree van het 

pand. De huidige eigenaar wilde hier 

een pannenkoekenrestaurant vestigen. 

Dit betekende in de eerste plaats een 

uitbreiding van het horeca-aanbod in 

Wedde. De initiatiefnemers wilden 

beginnende horecaondernemers 

bovendien de kans geven om bij 

toerbeurt het restaurant te runnen 

en zo de nodige ervaring op te doen. 

De ingrepen aan de buitenzijde van 

het pand bleven beperkt. Bij de 

planontwikkeling is met name ook 

gezocht naar mogelijkheden om de 

luchtafvoeren een zo onopvallend 

mogelijke plek te geven. 

VOORZIENINGEN 

WEDDERMEER 

Recreatie Weddermeer B.V. wilde 

een aantal voorzieningen in het 

recreatiegebied Weddermeer 

vervangen en uitbreiden. Het 

plangebied lag in een geregistreerd 

archeologisch terrein, wat betekende 

dat hier zeer waarschijnlijk 

archeologische resten aanwezig zijn 

en dat deze resten door de geplande 

werkzaamheden aangetast konden 

worden.

Om in kaart te kunnen brengen welke 

resten in het plangebied aanwezig zijn 

en wat de waarde van deze resten is, 

moest een proefsleuvenonderzoek 

worden uitgevoerd. Hiervoor was 

een Programma van Eisen nodig, 

waarin namens de gemeente 

Bellingwedde de voorwaarden voor 

het onderzoek werden vastgelegd. 

Libau stelde dit Programma van Eisen 

op en legde daarin de technische en 

wetenschappelijke eisen, voorwaarden 

en beperkingen met betrekking tot 

het proefsleuvenonderzoek vast. 

Het programma van eisen omvatte 

archeologische verwachting. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 45, waarvan 35 

niet strijdig en 10 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 1 adviestraject.  

Archeologische adviezen: 3

Cultureel erfgoedadviezen: 5

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Bellingwedde in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB, 

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

0122345617718 cijfers & resultaten
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• De eigenaar van de burcht Wedde 

wilde op de zuidzijde van het 

terrein, buiten de omloop, een 

speeltoestel plaatsen. Op deze plek 

was al sprake van een open ruimte 

die werd gebruikt als speelplaats. 

Het speeltoestel is een forse, 

houten constructie met een heuse 

kasteeltoren van twee verdiepingen. 

Het ontwerp heeft een historisch 

uiterlijk en is gemaakt door een 

restauratiearchitect. Omdat het 

monumentale beeld van de burcht 

gerespecteerd wordt, gaf de 

commissie een positief advies.  

• Aan de Winschoterweg in Blijham 

staat een fraaie woning in de 

stijl van een Zwitserse villa. De 

bewoners wensten een uitbreiding 

aan de achterzijde en schakelden 

hiervoor een architect in. Vanwege 

de gaafheid van de villa, koos de 

architect ervoor om de uitbreiding 

niet in de stijl van de villa te doen, 

maar deze hiermee een modern 

contrast te laten vormen. De 

commissie had waardering voor het 

uitgangspunt en de gekozen stijl. Zij 

vond echter ook dat het bestaande 

en het nieuwe volume op een 

onevenwichtige manier op elkaar 

aansloten. Het ontwerp is daarop 

aangepast, vereenvoudigd en meer 

gevolg.

VILLA WINSCHOTERWEG BLI JHAMBURCHT WEDDE
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OOSTPOLDERWEG 11 SPI JK

OOSTPOLDERWEG 11 SPI JK
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BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

NIEUWE STAL HOLWIERDERWEG UITBREIDING VERPLEEGHUIS VLIETHOVEN DELFZI JL

KERNKWALITEIT DELFZI JLMACHINEFABRIEK TERMUNTERZIJL



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in de 

gemeente Delfzijl. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2014.

RIJKSMONUMENT SPIJK

Ten noorden van Spijk staat een rijtje 

voormalige arbeiderswoningen. Eén 

van deze woningen is rijksbeschermd 

en kan met recht een monument van 

bescheidenheid genoemd worden. 

De monumentencommissie had 

grote waardering voor het initiatief 

om het in slechte staat verkerende 

woonhuis in oude staat te herstellen, 

te bewonen en voor de toekomst te 

bewaren. Bij sober uitgevoerde en 

kleinschalige woningen als deze is de 

detaillering van elementen als goten, 

vensters en deuren van wezenlijk 

belang. De commissie was verheugd 

dat werd ingestoken op het handhaven 

van de bestaande detaillering of 

het terugbrengen daarvan en had 

vertrouwen in de zorgvuldige en 

terughoudende uitvoering door de 

betrokken restauratieaannemer.

WIERDE QUELLERBORCH

De eigenaar van een boerderij aan 

de Vierhuizerweg in Spijk wilde een 

bijschuur slopen en vervangen. Het 

plangebied lag binnen een historische 

boerderijplaats, die is aangelegd op 

de wierde Quellerborch. Deze wier-

de, ook wel Vierhuizen genoemd, 

dateert waarschijnlijk uit de zestiende 

of zeventiende eeuw en lag tot 1718 

buitendijks. Bij eerder onderzoek 

bleek al dat op de wierde bewonings-

sporen voorkomen vanaf 30 cm onder 

het maaiveld. De kans was daarom 

aanwezig dat eventueel aanwezige 

archeologische resten bij de sloop- en 

bouwwerkzaamheden zouden wor-

den aangetast. Libau adviseerde om 

alle graafwerkzaamheden die dieper 

reiken dan 40 cm onder het maaiveld, 

onder archeologische begeleiding uit 

te voeren. 

MAATWERKBENADERING

Libau begeleidde in Delfzijl een drietal 

bedrijven naar maatwerkoplossingen 

voor uitbreiding buiten het bouwblok. 

Eén ervan wilde uitbreiden binnen de 

huidige regelgeving voor de intensieve 

veehouderij in de provincie Groningen. 

De eigenaar wilde bovendien verder 

gaan met de landschappelijke inpassing 

van zijn bedrijf. Hierbij was sprake 

van een tweedeling in het erf, waarbij 

oude en nieuwe gedeeltes anders 

werden behandeld. Het nieuwe 

bedrijfsgedeelte is namelijk in maat en 

schaal totaal anders dan het voorste, 

originele erf. Het ontwerp voor dit 

voorste gedeelte gaat uit van een 

traditionele inrichting. De inpassing 

van het nieuwe gedeelte moet zich 

hiervan nadrukkelijk onderscheiden, 

materiaalkeuze en maatvoering 

moeten passen bij de moderne 

uitstraling van de nieuwbouw. 

Gekozen is voor een losse omlijsting 

van het bedrijf met een verzachting 

van de hoekpunten door middel van 

opgaande groepen bomen. De oude 

erfsituatie wordt geaccentueerd door 

aanplant van fruitbomen en een meer 

opvallend pallet aan siergroen.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 90 behandeld, waarvan 

64 niet strijdig en 26 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.  

Archeologische adviezen: 21

Maatwerkbenaderingen: 4

Cultureel erfgoed/monumenten

adviezen: 7

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Delfzijl in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

 

U I T G E L I C H T 
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• De kop van het Eemskanaal oogt

na realisering van de zeevaartschool 

en enkele goed ingepaste 

appartementenblokjes als een stukje 

‘klein Rotterdam’. Het ontwerp voor 

de zeevaartschool  is gemaakt in 

samenspraak met het Qualityteam 

Delfzijl, waarvan Libau onderdeel 

was. Dit team had waardering voor 

het initiatief om de architectuur van 

de omgeving langs het Eemskanaal 

naar een hoger plan te brengen. Het 

appartementenblokje op de hoek 

van de kade maakt het blok mooi 

af. De losstaande blokken zoals 

de nieuwe zeevaartschool en het 

gerenoveerde havenkantoor vormen 

losse sculpturen met metalen gevels 

tegen de achtergrond van de haven 

met scheepsarchitectuur.

• Een plan voor het terrein op de

hoek van de Kenninckweg en het 

Termunterzijlerdiep moest ertoe 

leiden dat dit terrein opnieuw wordt 

ingevuld. Het plan voor de bouw 

van een aantal woningen is zodanig 

dat dit een mooie scharnier maakt 

tussen het oude en het nieuwere 

gedeelte van Termunterzijl.

GEVELS WONINGEN TERMUNTERZIJLAPPARTEMENTENGEBOUW EEMSKANAAL DELFZI JL
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HERBOUW KALKOVEN ZOUTKAMP

DAKOPBOUW REITDIEPSKADE

REITDIEPSKADE ZOUTKAMP
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DE BAAK HAVEN BUITENDIJKS

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTWONINGBOUW ZOUTKAMP



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente De Marne en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014.

PROJECT DEEL & ULRUM

Wat: coaching dorpsbewoners bij het 

project Deel & Ulrum. 

Doel: inbreng van kennis op het 

vlak van cultuurhistorie, landschap, 

stedenbouw en architectuur bij de 

ontwikkeling van een ruimtelijke visie 

door dorpsbewoners. 

Middel: workshops met 

dorpsbewoners om de kwaliteiten 

en kansen in het dorp inzichtelijk 

te maken, in beeld brengen van de 

lopende projecten met interviews, 

bijwonen werkgroepen Deel & Ulrum, 

opstellen kwaliteiten- en kansenkaart.

Resultaat: een hoogwaardige 

inbreng van de dorpsbewoners bij de 

ontwikkeling van de ruimtelijke visie. 

LIBAU ON TOUR

De gemeente De Marne was in 

september onderwerp en decor 

van de vierde ‘Libau on tour’. Zo’n 

30 wethouders en ambtenaren van 

Groninger en Drentse gemeenten 

maakten in dat kader kennis met 

de bijzondere kwaliteiten van het 

landschap van de gemeente De 

Marne en de initiatieven die hierin 

ontwikkeld worden. Libau voerde hen 

niet alleen langs bijzondere locaties, 

maar bracht hen ook in gesprek met 

initiatiefnemers uit de bevolking. De 

deelnemers kregen ook een beeld 

van de kansen en beperkingen van 

bottum-up initiatieven en de relatie 

met de ruimtelijke kwaliteiten van het 

gebied. Libau hoopte hen hiermee de 

inspiratie aan te reiken die zij nodig 

hebben om in hun eigen gemeente met 

dergelijke initiatieven om te gaan.

MONUMENT PIETERBUREN

Tijdens de storm die in oktober 

2013 over ons land raasde, werden 

de kappen van de hoofd- en de 

bijschuur van een monumentale 

boerderij  boven Pieterburen gelicht 

om vervolgens weer terug te vallen. 

De noordelijke muur van de bijschuur 

stortte in. De monumentencommissie 

had waardering voor het zorgvuldige 

plan voor herstel van de schuurgevel 

van de bijschuur en de kapconstructie 

van beide schuren. 

17E EEUWS BORGTERREIN 

OOSTERWEG EENRUM

De eigenaar van een boerderij aan 

de Oosterweg in Eenrum wilde een 

aardappelbewaarplaats bouwen en een 

deel van de huidige schuur herbouwen. 

Het plangebied ligt vrijwel geheel 

binnen een op de Archeologische 

Monumentenkaart geregistreerd 

borgterrein uit de 17e eeuw. Deze 

borg is terug te voeren op een oudere, 

waarschijnlijk middeleeuwse, heerd. 

De huidige boerderij staat ongeveer 

op de locatie waar tot in de 17e eeuw 

ook een boerderij stond. Op welke 

plaats de borg stond, is niet bekend. 

Zowel de bewaarplaats als het nieuwe 

schuurdeel worden gefundeerd op 

stiepen. Libau adviseerde om de 

bodemingrepen te laten begeleiden 

door een archeoloog. De kans is 

namelijk groot dat in de gaten voor de 

stiepen resten worden aangetroffen 

van de borg, de heerd, of hieraan 

gerelateerde resten.   

IN CIJFERS

Bouwplannen: 56 behandeld, waarvan 

45 niet strijdig en 11 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 3

Archeologische adviezen: 8

Keukentafelgesprekken: 1

Cultureel erfgoed adviezen: 7

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente De Marne in 2014 

als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect

 

 

U I T G E L I C H T 

ij klmnjo cijfers & resultaten
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• De welstandscommissie hield zich in

2014 in De Marne voornamelijk 

bezig met aardappelbewaarschuren, 

ligbox- en jongveestallen, werktuig- 

en andere bergingen, loodsen en een 

manege. Plannen voor gebouwen 

met een agrarisch karaker dus. De 

commissie adviseerde hier en daar 

over de toe te passen kleuren. 

• Libau begeleidde één agrarisch

bedrijf dat buiten het bouwblok 

wilde uitbreiden met behulp van 

de maatwerkbenadering. Het ging 

daarbij om een melkveebedrijf in 

Eenrum dat meer duurzaam en 

diervriendelijk wilde produceren. 

De begeleiding was gericht op een 

goede landschappelijke inpassing van 

het geheel, herstel van de positie 

van de woning als voorzijde van het 

erf, verduidelijking van de erfsituatie 

en het verkleinen van de visuele 

impact van de nieuwbouw. Het plan 

is bovendien aangegrepen om het erf 

en het dorp visueel van elkaar los te 

koppelen. In het uiteindelijke ont-

werp is sprake van een groen carré 

dat duidelijk los van het dorp staat 

en twee verschillende sferen kent: 

een klassiek erf en een moderne 

melkveehouderij. Dit wordt bereikt 

door een duidelijke scheiding tussen 

het traditionele erf en het moderne 

erf en door aanleg van een groensin-

gel rond de nieuwbouw. 
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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 vraag-

stukken. Deze kaart geeft een beeld 

van onze inzet in 2014.

HEFSWALSTERWEG 

USQUERT

Ten noorden van Uithuizermeeden 

staat een forse boerderij, waarvan 

het voorhuis oogt als een villa. 

Het boerderijcomplex vormt een 

afspiegeling van de succesvolle 

inpolderingen langs de noordkust en 

de daaropvolgende rijke opbrengsten. 

Enkele jaren geleden is de boerderij 

terughoudend verbouwd tot 

logiesgelegenheid voor grotere 

groepen in het hogere segment. Bij de 

nu voorgestelde wijziging worden drie 

aanvullende slaapkamers gerealiseerd 

in een deel van de bijschuur. De 

ingreep op het monument is beperkt, 

mede door het omkeerbare karakter 

ervan. De commissie was blij dat, 

ondanks de bevingschade waar 

ook deze boerderij mee te maken 

heeft, investeringen plaatsvinden die 

bijdragen aan passend gebruik en 

daarmee duurzaam behoud van het 

monument.

FLEXIBILISERING PLAN 

ALMERSMA

Wat: herziening bestaand 

stedenbouwkundig plan. 

Middel: door de kwaliteiten van een 

wierdedorp te onderzoeken, zijn de 

kenmerkende ruimtelijke opbouw van 

een wierdedorp - waarop Almersma 

geïnspireerd is -  inzichtelijk gemaakt 

en kwalitatief omschreven. Dit biedt 

een goed ruimtelijk kader om te 

onderzoeken waar mogelijkheden 

en onmogelijkheden liggen om het 

Resultaat: een stedenbouwkundig 

plan waarin op kwalitatieve wijze 

de belangrijkste ruimtelijke kaders 

benoemd zijn. Dit plan biedt 

ontwikkelaars. 

TORENSTRAAT UITHUIZEN

Wat: ondersteunen gemeente bij 

begeleiding particulier die in afwijking 

van eerdere plannen een groter 

gedeelte van zijn pand als luifel wil 

behouden en hergebruiken. 

Doel: inpassing en zorgvuldige 

vormgeving ten opzichte van de 

overige te handhaven gedeelten van 

het bedrijfspand.

Middel: gesprek op locatie met de 

eigenaar. Vanuit Libau waren hierbij 

een stedenbouwkundige en een 

rayonarchitect aanwezig. 

Resultaat: advies dat door alle 

betrokkenen wordt gedragen. 

MAATWERKBENADERING

Libau begeleidde negen agrarisch 

ondernemers naar maatwerk voor 

hun uitbreidingsplannen buiten het 

bouwblok. Eén van hen wilde een 

moderne ligboxenstal verlengen en 

de gemeente gaf aan medewerking 

te willen verlenen aan uitbreiding 

van het bouwblok. Hierdoor werd 

niet alleen de verlenging van de stal 

mogelijk, maar ontstond ook de kans 

om het geheel beter in het landschap 

in te passen. In dat kader werd onder 

andere de erfsituatie verduidelijkt. 

Het uiteindelijke ontwerp laat het 

onderscheid tussen oud en nieuw 

zien. Aan de oostzijde van het erf is 

de lengte van de verlengde stal optisch 

gebroken door halverwege nieuwe 

bomen aan te planten. Dit voorkomt 

dat de stal een opvallend lang element 

in het landschap wordt.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 114 behandeld, waarvan 

80 niet strijdig en 34 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 9 adviestrajecten.  

Archeologische adviezen: 18

Keukentafelgesprekken: 9

Cultureel erfgoed adviezen: 10

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Eemsmond in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 
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• Google ontwikkelde een plan voor

de bouw van een vestiging in 

de Eemshaven. De routing, de 

entree van de vestiging en de 

landschappelijke inpassing ervan is 

uitgebreid in de welstandscommissie 

besproken. Dit heeft geleid tot 

een aanpassing van het plan. De 

welstandscommissie had waardering 

voor de gekozen architectuur. 

• Op verzoek van de gemeente

onderzocht Libau of er binnen 

de gemeente Eemsmond sprake 

is van excessen in de bebouwing. 

De conclusie was dat hier nog 

geen sprake van was, maar wel 

van situaties die hier dicht in de 

buurt kwamen. Libau adviseerde 

om via een maatwerkbenadering 

te komen tot een verbetering van 

de beeldkwaliteit van een aantal 

panden. Door historisch belangrijke 

plekken wat meer bescherming te 

geven in de welstandsnota, kunnen 

daar eerder maatregelen genomen 

worden.

• De brede school in Uithuizen

staat als een baken in het groen in 

een groot park aan de Cohenstraat. 

De verdieping kraagt op de hoeken 

uit, wat het ontwerp een zekere 

luchtigheid verleent. De commissie 

waardeerde het plan in zijn eenvoud 

en adviseerde om deze nog verder 

door te voeren.   

VESTIGING SATURN EEMSHAVEN ®¯°¯ ±²³´´µ ¶·¸³¶·¹¯º
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KERK MET ROMNEYLOODS LUTJEGAST

‘LANDSCHAPPELI JK INRICHTINGSPLAN LUTJEGAST’
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KOLONIEWEG OPENDE SFEERBEELD HERINRICHTING OPENDE

LANDSCHAPPELI JKE INPASSING OPENDE



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 2014.

ERFINRICHTINGSPLAN 

OPENDE

Doel: duurzame herontwikkeling van 

een landbouwmechanisatiebedrijf in 

het buitengebied. Verplaatsing van dit 

bedrijf uit de dorpskern van Opende 

zou het mogelijk maken om deze 

dorpskern een kwaliteitsimpuls te 

geven. 

Middel: keukentafelgesprek met 

de eigenaar, bestudering van 

landschappelijke structuren en op basis 

daarvan ontwikkelen van passende 

eventuele nieuwbouw. 

Resultaat: een inpassingsplan dat 

de mogelijkheden op het erf voor 

het landbouwmechanisatiebedrijf 

inzichtelijk maakt met 

ontwikkelingsruimte op lange 

termijn en met aandacht voor de 

landschappelijke inpassing. 

ERFINRICHTINGSPLAN 

LUTJEGAST

Doel: proactief oplossen van 

het gebruik van weilanden voor 

opslag door herindeling van een 

bedrijfsperceel. Sloop van een 

romneyloods en vervangende 

nieuwbouw. 

Middel: keukentafelgesprek 

met de eigenaar, bestudering 

van de ontstaansgeschiedenis en 

stedenbouwkundige structuur van het 

dorp, en op basis daarvan ontwikkelen 

architectuurbeeld voor vervangende 

nieuwbouw. 

Resultaat: 

landschappelijke inpassing. Verzachting 

van de harde overgang tussen 

kerkwierde en agrarisch erf, herstel 

van de visuele relatie tussen dorpskern 

en landschap. 

SUPERVISIE DORPSKERN 

OPENDE

Doel: borging van de ruimtelijke 

kwaliteit in het proces van uitwerking 

van het schetsontwerp naar bestek van 

het openbare ruimteontwerp van de 

dorpskern. 

Middel: begeleiding en coördinatie 

van externe ontwerpers, 

bestekmakers en gemeentelijke 

beleidsimplementatie. 

Resultaat: continuïteit in het proces 

en behoud van ontwerpprincipes 

voor de openbare ruimte voor de 

dorpskern Opende. Een ontwerp dat 

wordt gedragen door alle betrokken 

partijen en dat als vertrekpunt dient 

voor de verdere uitwerking door de 

gemeente. 

MAATWERKBENADERING

In de kom van Doezum staat een 

landbouwmechanisatiebedrijf dat 

ook maaiafval uit de natuurgebieden 

in de omgeving verwerkt. Om dit 

laatste droog te kunnen opslaan en 

verwerken, moest de schuurruimte 

worden uitgebreid. De eigenaar, 

gemeente en Libau hebben deze 

nieuwbouw aangegrepen om in een 

gezamenlijk traject te werken aan een 

kwaliteitsslag voor het bedrijf en de 

omgeving ervan. Bestaande structuren 

zijn verduidelijkt en de nieuwbouw is 

afgeschermd naar het achterliggende 

landschap. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 74 behandeld, waarvan 

62 niet strijdig en 12 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 11 adviestrajecten.  

Archeologische adviezen: 2

Maatwerkbenadering: 4 

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Grootegast in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 
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• Het Hoogeheem aan de Bovenweg

is, dankzij de zorgvuldige 

architectuur en dankzij de omvang, 

een opvallende verschijning 

geworden. De welstandscommissie 

heeft in het voortraject ingezet op 

een zorgvuldige geleding van de 

onderdelen om de relatief forse 

schaal van het complex te ’breken’.  

• De eigenaar van een woning aan de

Kolonieweg in Opende wilde deze 

uitbreiden met een aanbouw die zich 

speels voegde rondom het bestaande 

pand. De combinatie van dakvormen 

en een afwijkend, terughoudend, 

materiaalgebruik leidde hier tot een 

mooie combinatie van oud en nieuw. 

De detaillering is hoogwaardig en de 

welstandscommissie vond het geheel 

een voorbeeld voor eigentijdse 

vernieuwing.   

• De nieuwbouw van de consistorie

vormt in vorm en materiaal een 

contrast met de bijbehorende 

middeleeuwse kerk. De 

welstandscommissie is hier nauw bij 

betrokken geweest en oordeelde 

dat er sprake was van een aardige 

toevoeging aan de waardevolle kerk.

HET HOOGEHEEM GROOTEGAST CONSISTORIE DORPSKERK DOEZUM
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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 2014.

DENNENLAAN GLIMMEN

Wat: opstellen stedenbouwkundig 

kader en beeldkwaliteitscriteria voor 

een inbreidingslocatie in Glimmen. 

Doel: heldere kaders voor plaatsing, 

oriëntatie, typologie, hoofdvorm 

en architectonische uitstraling van 

woonbebouwing, rekening houdend 

met in het plangebied voorkomende 

kwaliteiten.

Middel: locatiebezoek, analyse 

kwaliteiten en kansen, verkennen 

ontwikkelingsmogelijkheden en 

uitwerking in een stedenbouwkundig 

kader met beeldkwaliteitscriteria.

Resultaat: rapport met 

stedenbouwkundige kaders en 

beeldkwaliteitscriteria waarmee het 

plangebied wordt herontwikkeld.

ECOLOGISCHE 

VERBINDINGSZONE

De Dienst Landelijk Gebied wil in 

een deel van het dal van de Drentse 

Aa en in een dwarsdal hiervan, de 

Besloten Venen, een ecologische 

verbindingszone realiseren. Deze 

dalen zijn in de steentijd door de 

mens bewoond. Het dwarsdal wordt 

bovendien gekruist door de oude 

Heerweg die van Coevorden naar 

Groningen liep. Om deze route naar 

het noorden te kunnen controleren, 

werd hier aan het eind van de 12de 

of het begin van de 13de eeuw 

een ringwalburcht aangelegd. Van 

deze burcht zijn alleen de sporen 

van de wallen en de grachten 

overgebleven.  Aan het eind van de 

14e eeuw liet bisschop Frederik van 

Blankenheim nabij de daloversteek 

waarschijnlijk een nieuwe versterking 

bouwen, Blankeweer of Blankenborg 

geheten. De exacte locatie van dit 

verdedigingswerk is tot op heden 

onbekend. 

Libau heeft per inrichtingsmaatregel 

een archeologisch advies uitgebracht 

op basis van de verzamelde 

informatie. Deze adviezen variëren 

van planaanpassing of archeologische 

begeleiding tot het zonder 

archeologisch of cultuurhistorisch 

bezwaar kunnen uitvoeren van de 

plannen.

VILLA HAREN

In een typerende villabuurt, uit de 

jaren dertig van de vorige eeuw, 

staat een kleine villa die dankzij de 

prominente rietkap een opvallende 

verschijning is. De eigenaar wilde 

deze aan de achterzijde uitbreiden. 

De monumentencommissie had 

waardering voor de gekozen opzet 

waarbij een nieuw volume door middel 

van een tussenlid werd verbonden 

met het bestaande woonhuis. Ook het 

‘aardse’ materiaalgebruik met riet en 

baksteen stemde positief.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 106 behandeld, waarvan 

87 niet strijdig en 19 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 8 adviestrajecten.  

Archeologische adviezen: 29

Cultureel erfgoed adviezen: 8

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Haren in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect
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• De beoordeling van de bouwplannen

voor Haren-Noord gebeurt in 

twee verschillende Qualityteams. 

In deelgebied 3-4 zijn vorig jaar nog 

enkele particuliere kavels uitge-

geven en voor deelgebied 5-6 zijn 

gemaakt. Toetsing gebeurt op basis 

van een zeer uitgebreid en redelijk 

gecompliceerd beeldkwaliteitplan. 

Daarbij wordt gestreefd naar dorpse 

variatie en eenvoudige en betaalbare 

woningen.

• De welstandscommissie

beoordeelde in 2014 het plan voor 

een winkelcentrum met daarboven 

appartementen en twee apart 

staande appartementsgebouwen 

in Oosterhaar. De kritische 

opmerkingen van de commissie 

werden opgepakt en leidden tot een 

verbeterd ontwerp.

• Achter Familiehotel Paterswolde

wordt paviljoen Van de Dame 

gebouwd. Het ontwerp hiervoor 

oogstte veel waardering van de com-

missieleden. Het in juni heropende 

restaurant De Rietschans werd twee 

maanden later door brand verwoest. 

Het plan voor de herbouw kon vorig 

jaar al in de welstandscommissie 

besproken worden.

WONING AAN DE LUTSBORGWEG VILLA OOSTERWEG HAREN-NOORD
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie en 

cultureel erfgoed van de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 

2014.

ARCHEOLOGIE 

De gemeente wilde ten zuidwesten 

van de dorpskern van Westerbroek 

twaalf woningen laten bouwen. 

Vanwege de kans op archeologische 

resten in dit gebied, vroeg zij Libau 

om een archeologisch advies. Libau 

voerde daartoe een bureauonderzoek 

uit en maakte daarbij onder andere 

gebruik van aardkundig en historisch 

kaartmateriaal, hoogtegegevens en 

archeologische gegevens over de 

omgeving van het plangebied. 

In het westen van dit gebied was tot 

in de 20ste eeuw sprake van een 

petgat. De oorspronkelijke bodem 

hiervan is naar verwachting sterk 

aangetast door vervening, reden 

waarom hier geen archeologische 

resten meer verwacht worden. Het 

oostelijk deel van het plangebied ligt 

daarentegen op een dekzandwelving. 

In dit deel van het gebied bestaat 

de kans op het aantreffen van 

archeologische resten uit de 

steentijd en mogelijk ook uit de 

middeleeuwen. Libau adviseerde 

om hier een booronderzoek uit 

te voeren om de gaafheid van 

de oorspronkelijke bodem in 

kaart te brengen en eventuele 

archeologische resten op te sporen. 

Afhankelijk van de resultaten van het 

booronderzoek wordt bepaald of 

verder archeologisch veldonderzoek 

noodzakelijk is. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 57 behandeld, waarvan 

44 niet strijdig en 13 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 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 twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie 

van externe deskundigen vergadert 

eens per veertien dagen. Deze 

commissie was in de gemeente 

Hoogezand-Sappemeer in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB, 

rayonarchitect 
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• De eigenaar van een perceel aan

de Noorderstraat in Sappemeer 

wilde hier een nieuwe woning 

met loods bouwen. Doordat deze 

loods ver van de straat gesitueerd 

wordt en in een donkere kleur 

wordt uitgevoerd, valt deze in 

het straatbeeld nauwelijks op. De 

woning doet dit wel en de commissie 

lette in haar beoordeling daarom 

zorgvuldig op de aansluiting met de 

bestaande panden. De opdrachtgever 

gaf aan dat de rechterzijde van het 

terrein als privétuin wordt ingericht. 

De linkerzijde wordt de entree naar 

de loods. Deze indeling sluit goed 

aan op de overige bebouwing. Ook 

de massavorm en het donkerrode 

metselwerk van de woning zijn 

goed afgestemd op het bestaande 

straatbeeld. De welstandscommissie 

adviseerde daarom positief. 

bestaande scheepshal uitbreiden 

en de bestaande hal renoveren. 

Het opvallende rood wordt daarbij 

ingeruild voor een maritiem blauwe 

kleur. De commissie had geen 

bezwaren tegen de voorgestelde 

kleurwijziging en de gekozen 

het beeld van forse, hoge hallen 

dat uniek is voor Hoogezand-

Sappemeer.
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HOOFDSTRAAT 111 MIDWOLDE NA RESTAURATIE
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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 2014.

DIEPSWAL LEEK

Wat: landschappelijke inpassing 

van een voormalige boerderij met 

bijbehorend erf dat wordt hergebruikt 

voor (tijdelijk) groepswonen. 

Doel: zorgvuldige landschappelijke 

inpassing rekening houdend met de in 

de omgeving aanwezige kwaliteiten. 

Inpassing had met name betrekking 

op de plaatsing van de gebouwen en 

de overgangen van het erf naar de 

omgeving. 

Middel: locatiebezoek, analyse 

kwaliteiten en kansen, verkennen 

mogelijkheden en uitwerken 

landschapsplan.

Resultaat: door de gemeente 

gedragen landschapsplan met een 

inrichtingsplan met daarop de 

hoofdopzet van het erf: locatie toegang 

tot het erf, situering bebouwing, 

parkeren en groen. Het plan omvat 

bovendien een beplantingsplan met 

een beplantingslijst. 

LETTELBERTERDIEP

DLG wilde het Lettelberterdiep 

verbreden, daarbij de kade verplaatsen 

en natuurvriendelijke oevers 

aanleggen. Met name in het zuidelijke 

deel van het plangebied, bij de kruising 

van weg en water, is de kans groot 

op archeologische resten vanaf de 

late middeleeuwen. Het diep, met de 

naastliggende kades, is bovendien één 

van de weinige laat middeleeuwse tot 

16de-eeuwse relicten die nog in het 

landschap van Vredewold zichtbaar 

zijn. In de omgeving ligt een schans 

uit de tachtigjarige oorlog. Libau 

adviseerde een deel van de plannen 

aan te passen zodat de archeologische 

en cultuurhistorische resten zoveel 

mogelijk beschermd werden. Een 

klein deel van de kade is onder 

archeologische begeleiding afgegraven, 

daarbij bleek dat de oorspronkelijke, 

middeleeuwse kern van de kade nog 

aanwezig was.  

MAATWERKBENADERING

Libau begeleidde drie 

agrarisch ondernemers via de 

maatwerkbenadering bij de 

uitbreidingsplannen voor hun bedrijf. 

Eén daarvan was een melkveehouderij 

in Midwolde waarvan de eigenaren de 

bestaande ligboxstal wilden vervangen 

door een nieuwe. Door samen te 

werken en de bedrijfsprocessen en de 

mogelijke verdere groei van het bedrijf 

belangrijk mee te laten wegen, kwam 

er een andere constellatie op het erf 

tevoorschijn dan de ondernemer in 

eerste instantie voor ogen had. De 

landschappelijke inpassing borduurt 

voort op het herstel van de eerdere 

singels. De nieuwbouw valt daardoor 

achter coulissen weg in het landschap.

MONUMENT MIDWOLDE

De storm van 2013 trok een 

rietgedekte schuur aan het lint van 

Midwolde volledig om. De eigenaar 

stak in op volledige herbouw, met 

nagenoeg dezelfde contouren en 

met gebruikmaking van traditionele 

bouwmaterialen als riet en baksteen. 

De prominente rol van de boerderij 

in het landschap wordt hierdoor 

hersteld. De monumentencommissie 

was bijzonder lovend over dit plan. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 79 behandeld, waarvan 

58 niet strijdig en 21 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 2

Archeologische adviezen: 8

Maatwerkbenadering: 3 adviezen

Cultureel erfgoed adviezen: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Leek in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
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• De eigenaar van een boerderij aan

het Hoofddiep in Zevenhuizen wilde 

een forse aanbouw realiseren in de 

vorm van een rechthoekige doos. 

De welstandscommissie adviseerde 

om de aanbouw te laten passen bij 

de stijl van de boerderij. Het gevolg 

is dat er een functionele opzet is 

ontstaan met meerwaarde voor het 

straatbeeld. 

• Een plan voor de bouw van 

geschakelde woningen aan de 

Leuringslaan in Leek bracht met zich 

mee dat naast een oude houtwal 

nieuwe woningen werden gebouwd. 

Het ging hierbij om geschakelde 

woningen aan de ene zijde van deze 

wal en een vrijstaande woning aan de 

andere zijde. De welstandscommissie 

adviseerde om deze vrijstaande 

woning in een aparte hoofdvorm te 

ontwerpen. 

• Hestia ontwikkelde een plan voor

de bouw van patiowoningen op 

een voormalig schoolterrein aan 

de Nijenoertweg in Leek. Het gaat 

hierbij om een collectief initiatief 

voor huisvesting van senioren. 

De welstandscommissie zette in 

op een alzijdig goed vormgegeven 

cluster met tuinmuren om de 

patio’s en op een vriendelijke 

baksteenarchitectuur.

YZ[\][Z^ _][Z`a`bZbc^b d^^eAANGEPAST ONTWERP BOERDERIJ  HOOFDDIEP
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APPARTEMENTENCOMPLEX COLMGATE MIDDELSTUM
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fghijkljklmfhhnk gloklngjpkglnq

MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE MIDDELSTUM

 HOGEWEG 8 EENUM

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

ojkrhkjl sth sjqqliokrs MULTIFUNCTIONELE ACCOMODATIE MIDDELSTUM

DE NH KERK VAN WESTERWIJTWERD



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 2014.

WESTERWIJTWERD

Wat: advies toevoeging (bedrijfs)

woning  in historische kern 

Westerwijtwerd.

Middel: analyse kwaliteiten en kansen, 

verkennen ontwikkelingsmogelijkheden 

met meeweging van de archeologische 

en cultuurhistorische waarden van de 

plek.

Resultaat: advies in woord en beeld 

met door de gemeente gedragen 

stedenbouwkundige kaders en 

beeldkwaliteitscriteria. Het plan kan 

hiermee passend worden ontwikkeld.

TER APELER VENNEN

Tussen Stedum en Winneweer 

en in het oude kweldergebied van 

Noordoost Fivelingo, staat de boer-

derij ‘Ter Apeler Vennen’. De naam 

verwijst naar het Kruisherenklooster 

in Ter Apel, dat tussen 1503 en 1594 

eigenaar was van deze boerderij. De 

boerderij staat op een huiswierde 

die is ontstaan langs een destijds nog 

actieve meander van de rivier de Fivel. 

Aangezien deze meander waarschijn-

lijk al vóór de late middeleeuwen is 

dichtgeslibd, zal ook de wierde van 

voor deze periode dateren. Het is niet 

ondenkbaar dat deze locatie al sinds 

de late ijzertijd/vroege Romeinse tijd 

bewoond is. De huidige eigenaar wilde 

op zijn erf een nieuwe werktuigloods 

bouwen en daarbij de bestaande 

opstallen slopen. Libau concludeerde 

dat daarbij rekening moet worden 

gehouden met de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de vroege en 

late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 

Resten uit de ijzertijd en de Romeinse 

tijd kunnen bovendien niet worden 

uitgesloten. Het advies was om de 

voor de bouw van de werktuigenloods 

noodzakelijke bodemingrepen onder 

archeologische begeleiding te laten 

plaatsvinden.   

AARDBEVINGSSCHADE 

EENUM

De gemeente Loppersum ligt in het 

kerngebied van de aardbevingen. Bij 

het boerderijcomplex ‘Randelweer’ 

zijn als gevolg hiervan de rookkanalen 

met schoorstenen van het voorhuis 

gedemonteerd en de voorgevel van 

de schuur en het stookhok gestut. 

Het restauratieplan omvatte een 

pakket aan herstelwerkzaamheden 

en maatregelen ter versterking van 

de constructie van met name ook de 

kap van het voorhuis. Deze kap heeft 

ervoor gezorgd dat de rechterzijde 

van het pand bij bevingen naar buiten 

wordt gedrukt. De commissie had 

waardering voor de aanpak die niet 

alleen doeltreffend werd geacht, maar 

ook terughoudend ten aanzien van 

de monumentale waarden. Zij gaf aan 

dat het voegwerk bij de uitvoering 

bijzondere aandacht en de inzet van 

vaklieden vergde. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 91 behandeld, waarvan 

60 niet strijdig en 31 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 2

Archeologische adviezen: 29

Maatwerkbenadering: 5 adviezen.

Cultureel erfgoed adviezen: 10

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Loppersum in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
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• Een woonboerderij aan het

Jaagpad in Westernieland was door 

aardbevingsschade onbewoonbaar 

geworden. De eigenaar liet 

daarop een aardbevingsbestendige 

woning ontwerpen in de vorm 

van een Romneyloods. De 

welstandscommissie oordeelde dat 

dit aanvaardbaar was. Er ontstaat 

meerwaarde voor de plek doordat 

een op zich industriële bouwvorm 

een architectonische bewerking 

krijgt.

• Een prijsvraag voor een ontwerp

voor de nieuwe sportaccommodatie 

in Middelstum leidde tot de 

mogelijkheid om voor een 

bovengemiddeld plan te kiezen. 

Libau was nauw betrokken bij het 

keuzetraject en adviseerde niet 

alleen om voor het winnende 

ontwerp te gaan vanwege de 

hoogwaardige architectuur, maar 

ook vanwege de goede inpassing op 

de bestaande locatie.   

• Wierden en Borgen en De Zijlen

in Middelstum ontwikkelden samen 

een plan voor de bouw van een 

appartementencomplex voor 

senioren en cliënten van De Zijlen. 

De welstandscommissie adviseerde 

om de in het eerste ontwerp wat 

verstopte entree meer uitdrukking 

te geven en de aansluitingen in 

de volumeopbouw sterker aan te 

zetten. Het resultaat is een geslaagde 

invulling.    

COLMGATE MIDDELSTUM������������ � �� �� ���� ��� �����������
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Marum. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2014.

DE OOSTERHEERD MARUM

‘De Oosterheerd’ is een 

boerderijplaats in het lint De Haar, 

ten zuidwesten van Marum. Deze 

boerenplaats is al meer dan twee 

eeuwen familiebezit en nog altijd 

agrarisch in gebruik. Om voldoende 

inkomsten te genereren voor de 

langjarige instandhouding wilde de 

eigenaar nevenactiviteiten ontplooien 

in de uit 1862 stammende boerderij. 

De voormalige koestal wordt 

hiertoe ingericht als vergader- en 

cursuslocatie. De commissie ervoer 

de nieuwe bestemming van de koestal 

als passend en had waardering voor 

het feit dat het exterieur geheel 

ongewijzigd blijft. De eigenaar had ook 

de intentie om het oorspronkelijke 

karakter binnen in de stal zoveel 

mogelijk te behouden en te benutten 

voor de beoogde nieuwe functie. 

BELDAM LUCASWOLDE

De eigenaar van een perceel aan de 

Beldam in Lucaswolde wilde hier 

een nieuwe woning en huisvesting 

voor de Stichting Kattenbos bouwen. 

Het plangebied ligt in de voormalige 

hooilanden, langs het beekdal van de 

Oude Riet/Dwarsdiep. De moerige 

podzolgronden in het plangebied 

waren in de steentijd geschikt 

voor bewoning. Aanwijzingen voor 

bewoning of activiteiten uit de 

middeleeuwen zijn in het plangebied 

en de directe omgeving ervan niet 

gevonden. Tot in de 19de eeuw werd 

in en rondom het plangebied nog turf 

gewonnen, het gebied is sinds de 20ste 

eeuw bewoond. 

De gemeente vroeg Libau om te 

onderzoeken of in het plangebied 

sprake kan zijn van archeologische 

resten die door de bouwactiviteiten 

verstoord gaan worden. 

Bureauonderzoek leerde dat er een 

kans bestaat op de aanwezigheid van 

archeologische resten uit de steentijd. 

Gezien de tamelijk dichte beplanting 

op het erf is de kans dat deze resten 

nog intact zijn echter gering. Ook 

is de kans op de aanwezigheid 

van archeologische resten uit de 

middeleeuwen en nieuwe tijd zeer 

klein. Archeologisch vervolgonderzoek 

werd daarom niet nodig geacht. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 1 behandeld. Deze was 

niet strijdig.  

Archeologische adviezen: 1

Cultureel erfgoed adviezen: 4

WELSTAND

De gemeente Marum doet een 

experiment met welstandsvrij 

bouwen. Wanneer zij dat wenselijk 

acht, kan zij een beroep doen op de 

welstandsondersteuning van Libau. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen waarop Marum 

een beroep kan doen, vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in 2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

¥¦§¨©ª cijfers & resultaten
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TOLWEG MUNTENDAM

WONING WESTEIND

ZORGBOERDERIJ  NOORDBROEK

ZORGBOERDERIJ  NOORDBROEK

MFA ZUIDBROEK

RENOVATIE KANTOOR GRONINGER HUIS ZUIDBROEK



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten en 

cultureel erfgoed van de gemeente 

Menterwolde. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014.

MAATWERKBENADERING

Een opvallend fenomeen in het 

Groninger landschap is de opkomst 

van paardenfokkerijen en de 

professionalisering van houderijen 

van sportpaarden. In de gemeente 

Menterwolde leidde dit tot een 

aanvraag voor de bouw van een 

grote rij- en stallingshal aan het 

Egypteneind in Muntendam. De 

maatvoering van de nieuwbouw paste 

niet bij het kleinschalige karakter 

van dit gebied. De eigenaar van 

het bedrijf was gevoelig voor de 

argumenten en ontwikkelde samen 

met Libau en de gemeente een plan 

waarin de bestaande stalruimte 

behouden bleef en er daarnaast een 

kleinere rijhal gebouwd werd. Deze 

laatste werd niet alleen bouwkundig 

maar ook via beplanting ingepast 

in het landschap. Deze beplanting 

onttrekt de nieuwbouw aan het 

directe zicht en maakt de plek van 

het erf ten opzichte van de reeds 

bestaande landschappelijke structuren 

meer inzichtelijk. Een halfopen 

groenstructuur zorgt voor een 

zachte overgang van het erf naar het 

achterliggende open landschap en 

daarmee voor een openbare ruimte 

met meer kwaliteit.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 36 behandeld, waarvan 

32 niet strijdig en 4 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen

Maatwerkbenadering: 2 adviezen.

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Menterwolde in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

 

U I T G E L I C H T 

¹º»¼º½¾¿ÀÁºÂ cijfers & resultaten

ONTWERP TANKSTATION BI J  DE N33
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• In het groene deel van de Kerkstraat

in Zuidbroek wordt een woning 

vervangen door nieuwbouw. De 

eigenaar liet een ontwerp maken 

voor een woning in jaren dertig stijl. 

Tijdens een verkennend gesprek gaf 

de rayonarchitect adviezen waarmee 

dit ontwerp nog in stijl verbeterd 

zou kunnen worden. Ook na de 

eerste commissiebeoordeling volgde 

nog een aantal adviezen om het huis 

aanvraag is inmiddels goedgekeurd. 

• De eigenaar van het tankstation aan

de Hereweg in Meeden wil dit 

station verhuizen en had een voor-

keur voor een nieuwe locatie in de 

nabijheid van de N33. Het tanksta-

tion zou aan de zuidzijde van de 

rotonde gebouwd kunnen worden, 

maar een eerste ontwerp stuitte 

op bezwaren omdat de commissie 

vond dat het station hierin te dicht 

op de Hereweg en de rotonde was 

geplaatst. De eigenaar kreeg het 

advies om het station meer direct 

aan de carpoolplaats te koppelen. Na 

een zorgvuldig onderzoek van de pla-

nologische grenzen en de manoeu-

vreerruimte voor de tankwagen 

werd een tweede ontwerp ingediend 

dat positief werd beoordeeld. 

ONTWERP KERKSTRAAT 46 ZUIDBROEK
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WOONZORGCOMPLEX NIEUWOLDA

AANBOUW WONING KLOOSTERLAAN
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DE KLINKER WINSCHOTEN

NIEUWE WONING BLAUWESTAD

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

NIEUWE SCHUUR WEVERSHORN NIEUWE WONINGEN ENGELSESTRAAT WINSCHOTEN

DE KLINKER WINSCHOTEN



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Oldambt en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014.

DE TOEKOMST

Doel: herijken vlekkenplan 

Nibag, rekening houdend met de 

cultuurhistorische onderlegger en 

ruimtelijke context. Het Groninger 

Landschap moet op basis hiervan de 

en de daarmee samenhangende 

bodemsanering in beeld kunnen 

brengen.

Middel: workshop met betrokkenen. 

Schetsen van de mogelijkheden, 

geïnspireerd op de cultuurhistorische, 

stedenbouwkundige en landschappe-

lijke waarden en rekening houdend 

met de bodemverontreiniging. 

Resultaat: aangescherpt 

inrichtingsplan De Toekomst, dat 

wordt gedragen door Het Groninger 

Landschap, provincie en gemeente. De 

kansen voor een nieuw programma en 

de bestaande ruimtelijke kwaliteiten 

zijn hierin verwerkt.

EXPEDITIEKANTOOR 

HAVEN WINSCHOTEN

Het expeditiekantoor met pakhuis 

en bovenwoning uit 1925 is een 

beeldbepalend element in het 

historische havengebied van 

Winschoten. De eigenaar wilde het 

expeditiekantoor restaureren en 

een nieuwe bestemming geven als 

horecagelegenheid met bovenwoning. 

Er is alles aan gelegen om deze 

blikvanger zo zorgvuldig mogelijk 

te restaureren. Niet alleen vanuit 

monumentenoptiek, maar ook 

vanwege de stedenbouwkundige 

betekenis van het pand en de 

betekenis ervan als aanjager voor 

de hele opwaardering van het 

havengebied. De commissie had 

waardering voor de terughoudende 

wijze waarop de nieuwe functies 

worden ingepast in het gebouw. 

CENTRUM WINSCHOTEN 

Libau bracht de archeologische en 

cultuurhistorische waarden van het 

centrum van Winschoten in kaart 

en adviseerde om in bepaalde delen 

vervolgonderzoek uit te voeren omdat 

hier sprake is van een grote kans op 

het aantreffen van archeologische 

resten van de nederzetting en 

vesting Winschoten. De gemeente 

moet in het centrum bovendien 

rekening houden met de aanwezige 

rijksmonumenten, gemeentelijke 

monumenten en beeldbepalende 

panden. Deze panden dragen bij 

aan de stedelijke karakteristiek van 

Winschoten en geven een beeld van 

de welvaart die in de 19e  eeuw en 

de eerste helft van de 20e eeuw in 

Winschoten, als centrumplaats van 

het Oldambt, aanwezig was. De 

panden zijn een voorbeeld van de 

regionale bouwkunst in stedelijke 

vorm. Het is daarom van belang om 

ook het karakter van de (gebouwde) 

omgeving in overeenstemming met het 

historische karakter te behouden.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 111 behandeld, waarvan 

82 niet strijdig en 21 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 2

Archeologische adviezen: 34

Maatwerkbenadering: 1 advies.

Cultureel erfgoedadviezen: 5

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Oldambt in 2014 

als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• M.J. Nieuwenhuis, burgerlid

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

ÜÝÞßàáâã cijfers & resultaten
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• Een projectontwikkelaar diende 

een aanvraag in voor de bouw van 

een Wereldbazar aan de Rensel in 

Winschoten. Het gaat hierbij om een 

opvallend bouwwerk dat boven de 

begane grond zweeft, met daaronder 

zo’n 1000 parkeerplaatsen. 

Tijdens de presentatie vroeg de 

welstandscommissie aandacht voor 

een menselijke maat van de enorme 

parkeervlakte en voor de uitvoering 

ter plaatse van het talud van de 

dijk. Zij adviseerde daarnaast om 

de oosterse sfeer van de markt 

tot uitdrukking te brengen in het 

in- en exterieur en de entree van 

het parkeren een accent te geven. 

Alle adviezen zijn in het uiteindelijke 

ontwerp verwerkt. 

• De eigenaar van het pand waarin

de Hema gehuisvest is, diende een 

plan in voor de renovatie ervan. 

De projectontwikkelaar wilde de 

gedateerde cassettegevel vervangen 

door donker metselwerk en de 

welstandscommissie was direct 

overtuigd van de kwaliteitslag die 

hiermee op deze prominente plek 

zou worden bereikt. Zij adviseerde 

om een zeer zorgvuldige detaillering 

te kiezen voor de overgang tussen 

de nieuwe en bestaande gevel en 

raadde aan de openbare ruimte 

rond het pand van een upgrade te 

voorzien.

HEMA LANGESTRAAT WINSCHOTENWERELDBAZAR PAPIERBAAN WINSCHOTEN
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HAUBOIS KAART 1647 OUDE PEKELA

GEREFORMEERDE KERK NIEUWE PEKELA

VILLA ELSA OUDE PEKELA

VOORMALIG FABRIEKSGEBOUW HENDRIK WESTERSTRAAT OUDE PEKELA

PEKELDER HOOFDDIEP TER PLAATSE VAN HOUTSTEK OUDE PEKELA

MEDISCH CENTRUM RAADHUISLAAN OUDE PEKELA



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Pekela. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2014.

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK OUDE PEKELA

De eigenaar van een perceel aan de 

Kerklaan in Oude Pekela wilde een 

werktuigenberging bouwen en deze 

laten funderen op poeren. Omdat 

eventueel aanwezige archeologische 

waarden bij de bouwwerkzaamheden 

konden worden aangetast, voerde een 

particulier bedrijf een archeologisch 

bureauonderzoek uit. De gemeente 

verzocht Libau om dit onderzoek te 

beoordelen. Libau concludeerde dat 

de rapportage compleet en zorgvuldig 

was opgesteld en onderschreef het 

advies van het onderzoeksbureau. 

Daarbij werd gesteld dat er geen gave 

archeologische waarden in het geding 

zijn en dat er geen noodzaak is om 

vervolgonderzoek in te stellen.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 31 behandeld, waarvan 

25 niet strijdig en 6 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 4

Maatwerkbenadering: 1 advies.

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Pekela in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

 

U I T G E L I C H T 

ïðñðòóô cijfers & resultaten

OMGEVING BURG SNATERLAANPEKELDER HOOFDDIEP BI J  DE H HINDERSSTRAAT OUDE PEKELA
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• Het Pekelder Hoofddiep is de

belangrijkste drager van de 

ruimtelijke structuur in de gemeente. 

De bebouwing heeft zich vanaf hier 

ontwikkeld en vormt een spiegel 

van het verleden. Al lang bestond de 

wens om de diverse episodes uit het 

verleden een vorm van bescherming 

te geven. Deze wens gaat in 2015 

in vervulling met een inventarisatie 

van de waardevolle structuren en 

bebouwing.

• De nieuwbouw van het 

gezondheidscentrum aan de 

Raadhuisstraat vormt een 

structuurbepalende toevoeging 

aan deze plek. Rondom 

het forse gebouw komen 

kleine groenaccenten. De 

welstandscommissie voerde discussie 

over de ‘open’ zijde van het blok 

naar de noordkant, hier zou een 

gat in de straatwand ontstaan. De 

architect heeft dit opgelost door een 

halfopen muur toe te voegen.

• De omgeving van de Burgemeester

Snaterlaan is na jaren verbouwen 

klaar en biedt een levendig aanzicht. 

De verbouwde school vormt een 

aardig accent in het groene parkje.



verdieping gewijzigd

begane grond
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HOOFDWEG 9 SLOCHTEREN
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VRIJSTAANDE WONING HAMWEG HARKSTEDE

WONING HAMWEG HARKSTEDE

WONING HAMWEG HARKSTEDE

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

DAKOPBOUW  SCHILDWOLDE PROJECTMATIGE BOUW MEERSTAD

WONING POPULIERENLAAN HELLUM



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Slochteren en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014.

MONUMENT SLOCHTEREN

Aan de Hoofdweg in Slochteren staat 

een fraai dwarshuis dat een beeldbepa-

lend element is in het bebouwings-

lint van Slochteren. De eigenaar, 

Staatsbosbeheer, wilde dit monument 

restaureren en een bestemming geven 

als kantoor, bezoekerscentrum annex 

VVV-kantoor, werkplaats en opslag-

ruimte. De monumentencommissie 

verwachtte dat de nieuwe bestem-

ming zal bijdragen aan de duurzame 

instandhouding van het bijzondere 

monument.  

HAANSPLASSEN

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

wilde aan de zuidrand van het 

Schildmeer, bij de Haansplassen, een 

aantal werkzaamheden uitvoeren. 

Voordat dit gebied overgroeid 

raakte met veen, lag hier een 

uitgestrekt dekzandgebied dat goede 

bewoningsmogelijkheden bood 

aan jager-verzamelaars. Vanaf de 

bronstijd was bewoning dankzij de 

voortschrijdende groei van het veen 

niet meer mogelijk en vanaf de late 

ijzertijd vond bewoning plaats op de 

hoger gelegen kwelders in dit gebied. 

De glaciale rug van Duurswold werd 

in de tiende eeuw opnieuw bevolkt en 

vanaf die tijd werd het veengebied ten 

noorden van de rug ontgonnen. 

Libau adviseerde om in het 

zuidoostelijke deel van het plangebied 

een archeologisch booronderzoek 

uit te voeren en afhankelijk van de 

uitkomsten te bepalen of nader 

onderzoek dan wel aanpassing van het 

plan nodig zou zijn. 

GRUNOPARK SLOCHTEREN

Wat: ondersteunen gemeente 

bij begeleiding particuliere 

recreatieondernemer. 

Doel: inpassing van een klimpark 

in de omgeving en zorgvuldige 

landschappelijke inpassing.  

Middel: gesprek met de particulier 

en zijn architect, de gemeente en de 

stedenbouwkundige van Libau.

Resultaat: een opbouwend advies 

met handvatten om meer eenheid in 

het plan te krijgen. 

MAATWERKBENADERING

Een agrarisch ondernemer die al 

eerder door Libau begeleid was naar 

maatwerk voor een uitbreidingsplan, 

kreeg in 2014 opnieuw 

maatwerkbegeleiding. Veranderende 

inzichten leidden tot de behoefte aan 

meer stalruimte, meer comfort voor 

de koeien en een meer duurzame 

vorm van veehouderij. In deze tweede 

procedure is opnieuw gekeken naar de 

plaats van het bedrijf in het landschap 

en de omliggende landschappelijke 

structuur. Het resultaat was een plan 

voor een goed ingepast bedrijf, waarin 

de gewijzigde bouw en werklijnen 

geplaatst konden worden in een 

begrijpelijk en logische erfconstellatie

IN CIJFERS

Bouwplannen: 60 behandeld, waarvan 

49 niet strijdig en 11 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 1 adviestraject.  

Archeologische adviezen: 11

Maatwerkbenadering: 1 advies.

Cultureel erfgoedadviezen: 2

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Slochteren in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 
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bouwplannen ingediend voor 

diverse locaties in Meerstad. Met 

name in de goedkopere categorie 

was meer advisering vanuit de 

welstandscommissie nodig om ook 

hier voldoende kwaliteit te halen. In 

2015 worden ook de eerste kavels 

verkocht op het Talingeneiland, de 

meest noordelijk gelegen landtong 

in Meerstad. Voor dit deel is een 

nieuw Beeldkwaliteitplan vastgesteld, 

gebaseerd op het Beeldkwaliteitplan 

van de eerste delen.  

• De eigenaar van een door brand

verwoeste boerderij aan de 

Oosterwoldjerweg diende een plan 

in voor de bouw van een forse, 

moderne loods met aangebouwd 

woonhuis op zijn perceel. In het 

eerste ontwerp werd een poging 

gedaan dit geheel vorm te geven als 

voorhuis met schuur. De geringe 

hellingshoek van het dak van de 

loods leidde echter in combinatie 

met een steile kap voor de woning 

tot een onevenwichtig geheel. De 

welstandscommissie adviseerde om 

het voorhuis dwars op de loods te 

realiseren en een ondergeschikte 

koppeling tussen de twee te maken. 

Na een eerste plan hiervoor en de 

verwerking van enkele adviezen voor 

verbetering, kreeg het uiteindelijke 

plan een positief advies. 

VRIJSTAANDE WONINGEN MEERSTAD VRIJSTAANDE WONING MEERSTAD
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NIEUWE WONINGEN CERESDORP STADSKANAAL

NIEUW COLLEGE SPORPARKLAAN

GASTERI J  SMEERLING

PILOT ENERGIE0WONING AMSTELLAAN STADSKANAAL

NIEUW COLLEGE STADSKANAAL

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

NIEUWE ENTREE DE HEGGERANK NIEUWE WONINGEN BADSTRAAT  MUSSELKANAAL

UITBREIDING KIPPENBEDRIJF



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Stadskanaal. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014.

GASTERIJ SMEERLING

In één van de boerderijen die samen 

het gehucht Smeerling vormen, 

bevindt zich een uitspanning. De 

huidige exploitant had de wens om 

intern een aantal zaken te verbouwen, 

waaronder de keukenvoorziening. 

De monumentencommissie vond dat 

er sprake was van terughoudende 

en zorgvuldige plannen die de hoge 

monumentale waarden van het pand 

ongemoeid laten. 

ARCHEOLOGISCH ADVIES

Grontmij Nederland BV voerde een 

archeologisch bureauonderzoek uit 

in verband met de aanleg van een 

nieuwe waterleiding tussen Annen 

en Valthe, met een afbuiging naar 

Sellingen. Voor het tracédeel binnen 

de gemeente Stadskanaal was het 

advies om 22 boringen uit te voeren. 

De gemeente verzocht Libau het 

uitgevoerde bureauonderzoek te 

beoordelen. De conclusie was dat 

dit zorgvuldig is uitgevoerd en dat 

de onderzoeksresultaten helder 

gepresenteerd zijn. 

MAATWERKBENADERING

Libau begeleidde in 2014 drie agrarisch 

ondernemers naar maatwerk voor 

hun uitbreidingsplannen. De meest 

opvallende daarvan had betrekking op 

de vergroting van een bouwblok aan 

de Dalweg, waarbij twee bouwblokken 

zouden worden samengevoegd tot één 

modern en toekomstbestendig bedrijf. 

De daarbij geplande nieuwbouw kende 

een aantal landschappelijke bezwaren. 

Het nieuwe gebouw blokkeert het 

doorzicht over de Dalweg en vormt 

een nieuw element dat zichtbaar is 

vanaf de Pekelderstraat.

De begeleiding richtte zich op het 

verduidelijken van de erfsituatie 

in combinatie met de omliggende 

landschappelijke structuur, een 

zorgvuldige inpassing in het landschap 

en daardoor het verkrijgen van een 

grotere ruimtelijke kwaliteit. 

Aan de zijkant en langs de watergang 

worden enkele bomen geplaatst. 

Deze groenstructuren dienen ter 

verzachting van de bebouwing en 

fungeren als een soort coulisse die de 

bebouwing in het landschap vastplakt.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 81 behandeld, waarvan 

64 niet strijdig en 17 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 1

Maatwerkbenadering: 3 adviezen.

Cultureel erfgoedadviezen: 4

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Stadskanaal in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

 !"#$%"&""'( cijfers & resultaten
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• Een ondernemer diende een plan in

voor de ontwikkeling van een hip-

pisch recreatiepark bij Ter Maarsch. 

Op dit park komen vakantiewo-

ningen, waarvan een groot aantal 

een eigen paardenstalling krijgt. 

De spil van het centrum wordt 

gevormd door een grote manege. 

De welstandscommissie keek in 

eerste instantie naar de gekozen 

lay-out en de wijze waarop deze 

aansloot op het bestaande landschap. 

Zij adviseerde om de hoofdrichting 

van enkele woningen aan te passen 

en alle woningen een meer streek-

eigen karakteristiek te geven. De 

commissie adviseerde bovendien om 

doorzicht vanuit het open landschap 

naar het park te realiseren. Het ver-

volgontwerp werd aan het eind van 

het jaar gepresenteerd. Alle opmer-

kingen die de commissie gemaakt 

had, waren hierin verwerkt. Ook 

was een ontwerp voor de manege 

toegevoegd, dat een sterke, eigen 

identiteit liet zien. De commissie was 

zeer tevreden met het eindresultaat 

en adviseerde positief.

• Het Willem Diemerplein heeft 

een metamorfose ondergaan. De 

straatinrichting is aangepakt en 

er is een moderne muziekkoepel 

gebouwd. De welstandscommissie 

was positief over de voorgestelde 

constructie met gelamineerde, 

houten liggers en het met fantasie 

vormgegeven in- en exterieur. De 

muziekkoepel geeft in de ogen van 

de welstandscommissie schaal aan de 

forse open ruimte. Vrijwel gelijktijdig 

met het plan voor de muziekkoepel, 

werd een ontwerp ingediend voor 

de Heggerank. Dit ontwerp draagt 

sterk bij aan een andere beleving van 

de schaal en de open ruimte van het 

Willem Diemerplein.   

MUZIEKKOEPEL MUSSELKANAALMANEGE HIPPISCH RECREATIEPARK TER MAARSCH
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Ten Boer. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014.

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK

TenneT wilde een nieuwe 

glasvezelkabel aanleggen langs 

het tracé Woldjerweg tussen het 

Eemskanaal en Wittewierum en de 

Meedenweg vanaf Wittewierum 

tot aan de grens met de gemeente 

Loppersum. Dit tracé doorsnijdt 

verscheidene inversieruggen, de oude 

waterloop ‘Viscumermaar’, de oude 

bedding van de Fivel en een opvallende 

smalle laagte die daar mogelijk mee 

samenhangt. Het doorsnijdt bovendien 

één of meerdere historische erven 

en schampt of snijdt door de wierde 

Wittewierum. Een groot deel van het 

tracé loopt ten slotte pal langs oude 

wegen waaronder een oude lijkweg. 

Bureauonderzoek leerde dat de kans 

op archeologische resten zeer groot 

is. De glasvezelkabel wordt echter in 

een bestaand kabelbed aangelegd en 

dat betekent ook dat de bodem hier 

al eerder verstoord is. De benodigde 

bodemingrepen zijn bovendien 

relatief beperkt en de kans dat de 

geplande werkzaamheden leiden tot 

aantasting van intacte archeologische 

resten is nihil. Het advies van Libau 

luidde dan ook dat archeologisch 

vervolgonderzoek niet nodig was. 

KERK WOLTERSUM

De kerk van Woltersum, gebouwd in 

1838, doet anno 2014 tevens dienst 

als studieobject. Dit in het kader van 

onderzoek naar de (on)mogelijkheden 

van het bouwkundig versterken van 

gebouwen in het gebied dat wordt 

getroffen door aardbevingen. In 

en rond de kerk, tegenwoordig in 

eigendom van de stichting Oude 

Groninger Kerken, zijn sonderingen 

en grondboringen uitgevoerd. Ook 

werd hier onderzoek gedaan naar 

de sterkte en het trillingsgedrag 

van het metselwerk op diverse 

plekken in de gevels. Op basis van de 

onderzoeksgegevens zal een analyse 

van het gebouw plaatsvinden aan de 

hand waarvan mogelijke scenario’s 

kunnen worden opgesteld voor 

het eventueel versterken van het 

gebouw. De monumentencommissie 

houdt zich aanbevolen voor overleg 

en advies in het stadium waarin de 

keuze voor mogelijke scenario’s 

wordt gemaakt. Zij wijst daarnaast 

op het belang van bouwhistorisch 

onderzoek en het inschakelen 

van een restauratiearchitect. Op 

monumenttechnische eigenschappen 

van de kerk zo goed mogelijk worden 

meegenomen in de totale analyse van 

het gebouw. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 37 behandeld, waarvan 

31 niet strijdig en 6 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 9

Cultureel erfgoedadviezen: 1

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Ten Boer in 2014 

als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

TUV XYUZ[ cijfers & resultaten
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• Het herstel van de woningmarkt laat

zich in Ten Boer op bescheiden 

wijze zien doordat een aantal 

ontwikkelaars na een pauze van 

enkele jaren pogingen doet om 

kavels in de wijk Dijkshorn bebouwd 

te krijgen. Het gaat hierbij om 

sobere woningen, die meestal 

bedoeld zijn voor starters. De 

welstandscommissie heeft een 

aantal hiervan beoordeeld. Behalve 

deze woningbouwplannen, keek 

de commissie vooral ook naar 

een groot aantal ligboxstallen, 

dakkapellen en schuren. De 

voorgenomen renovatie en 

uitbreiding van het dorpshuis in Ten 

Post viel op door een gewaagde 

kleurstelling.
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie en 

cultureel erfgoed van de gemeente 

Veendam. Deze kaart geeft een beeld 

van onze inzet in 2014.

ARCHEOLOGISCHE 

BELEIDSNOTA

De gemeente Veendam liet in 2008 

door Libau een archeologische 

beleidsnota en beleidskaart opstellen. 

Nieuwe wet- en regelgeving, 

nieuwe archeologische informatie 

en nieuwe inzichten maken het 

noodzakelijk om deze regelmatig te 

herzien. De gemeente vroeg Libau 

daarom in 2014 de archeologische 

beleidsnota en –kaart te herzien en 

daarbij ook de cultuurhistorische 

waarden te betrekken. Deze 

laatste zijn nu geïnventariseerd 

en de tekst van de beleidsnota 

is gewijzigd en aangevuld. De 

archeologische en cultuurhistorische 

onderzoeksresultaten zijn verwerkt 

op de beleidskaart. De gemeente 

is dankzij deze vernieuwing en 

uitbreiding in staat om waardevolle 

archeologische, cultuurhistorische 

en cultuurlandschappelijke resten 

adequaat te beschermen. 

MAATWERKBENADERING

De uitbreidingsplannen van 

twee agrarisch ondernemers 

waren aanleiding voor een 

maatwerkbenadering. Eén hiervan 

betrof een al lang geleden opgestart 

proces voor de grootschalige 

uitbreiding van een melkveehouderij. 

Dit bedrijf is deels akkerbouw- en 

deels opfokbedrijf voor een andere 

vestiging in de buurt en wilde 

uitgroeien tot een volwaardige 

en zelfstandige melkveehouderij. 

De eigenaar diende daarom een 

aanvraag in voor het bouwen van een 

nieuwe ligboxenstal, een wacht- en 

separatieruimte en een melkinrichting. 

De richting van de nieuwe 

bebouwing sloot aan bij de bestaande 

bebouwingsstructuur maar stond 

landschapsstructuur. Hierdoor zou een 

bijzonder object in de veenkoloniën 

ontstaan. Landschappelijke inpassing 

was gericht op het verhelderen van 

de afwijking van de onderliggende 

landschappelijke structuur en het 

maken van een congruent en duidelijk 

erf. Daarnaast was er de noodzaak om 

de voorzijde van het erf niet te laten 

breken door de grote afstand tussen 

de bebouwde elementen. Het resultaat 

van de begeleiding is een modern en 

grootschalig bedrijf dat niet misstaat 

in het open en weidse veenkoloniale 

landschap.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 63 behandeld, waarvan 

49 niet strijdig en 14 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 8

Maatwerkbenadering: 2 adviezen.

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Veendam in 2014 

als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ir. P. Goudswaard, rayonarchitect 

 

 

U I T G E L I C H T 

ghhijklm cijfers & resultaten
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• Een projectontwikkelaar ontwikkelde

een plan voor de bouw van vier 

twee-onder-een-kapwoningen aan 

het Boven Oosterdiep in Veendam. 

De welstandscommissie adviseerde 

de nieuwe woningen een sobere 

uitstraling en een industrieel aanzien 

te geven, passend bij het historische 

beeld van deze plek. De herhaling 

van de kappen, de donkere stenen 

en de dakpannen dragen daar in haar 

ogen zeker toe bij.  

• De Rijksdienst voor het 

Wegverkeer wilde haar complex 

in Veendam renoveren en daarbij 

van twee gebouwdelen één geheel 

maken. Het derde gebouwdeel, het 

computercentrum, blijft ongemoeid. 

Hoewel de welstandsnota 

aangeeft dat voor de gebouwen 

in deze zone een verschillend 

beeld wordt beoogd, oordeelde 

de welstandscommissie dat een 

eenduidiger beeld voor dit complex 

binnen de mogelijkheden valt. De 

architectuur zou hierdoor in de 

ogen van de commissie meerwaarde 

krijgen ten opzichte van het 

bestaande en gedateerde beeld. 

RDW VEENDAM BESTAANDE SITUATIEDUBBELE WONINGEN BOVEN OOSTERDIEP VEENDAM
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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 2014.

SLANGENBORG 

Wat: advisering recreatieondernemer 

die een beheerderswoning en chalets 

wil bouwen op zijn natuurterrein.

Doel: inpassing van het nieuwe 

programma in de omgeving en 

zorgvuldige landschappelijke inpassing. 

Middel: locatiebezoek + gesprek 

met de ondernemer. Analyse 

kwaliteiten en kansen, verkennen 

ontwikkelingsmogelijkheden en 

uitwerken van een stedenbouwkundig 

/ landschappelijk kader met 

beeldkwaliteitscriteria. 

Resultaat: advies in woord en beeld 

met door de particulier en gemeente 

gedragen stedenbouwkundige kaders 

en beeldkwaliteitscriteria. Het 

plangebied wordt doorontwikkeld 

zonder dat de natuurkwaliteiten in het 

gebied verloren gaan.

T VEERSTE VELDHUIS

De eigenaar van ’t Veerste Veldhuis 

in Sellingen wilde ten noorden van 

het bestaande bouwblok een nieuwe 

loods bouwen en op een deel van 

zijn perceel aan grondverbetering 

doen. ’t Veerste Veldhuis is een in 

oorsprong middeleeuws erf dat over 

een eigen es beschikte. Onder het 

esdek zijn archeologische resten uit 

de steentijd tot en met de ijzertijd 

en misschien ook tot de Romeinse 

periode te verwachten. Ook bestaat 

de kans dat onder het esdek een celtic 

bodemingrepen vooraf te laten gaan 

door archeologisch booronderzoek. 

INVENTARISATIE 

KARAKTERISTIEKE PANDEN

Wat: inventarisatie 140 panden in 

het buitengebied van de gemeente 

Vlagtwedde. 

Beeld: het gemeentelijk grondgebied 

vormt een mozaïek van verschillende 

landschapstypen. Doorgaande, 

noord-zuidgerichte wegen vormen 

de ruggengraat van het eeuwenoude 

esdorpenlandschap op de hogere 

delen. Ze verbinden diverse 

hoevezwermen, gehuchten en 

dorpen. Het oude, Westerwoldse 

boerderijtype is hier nog 

beeldbepalend aanwezig. In de jongere 

heide- en veldontginningen en in het 

veenkoloniale landschap staat jongere, 

agrarische bebouwing veel meer in 

het gelid.

Resultaat: van de 140 onderzochte 

objecten zijn 12 aangemerkt als zeer 

karakteristiek en 70 als karakteristiek. 

Verkenning van de mogelijkheden voor 

een passende bescherming van de 

zeer karakteristieke en karakteristieke 

objecten.

Inzet: de geselecteerde objecten 

vormen ankerpunten in het 

bebouwingsbeeld en zijn dragers van 

de streekeigen identiteit. De inzet is 

om met behoud van kwaliteit ruimte 

te geven voor verbouw of vervanging 

van onze streekeigen bebouwing.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 78 behandeld, waarvan 

55 niet strijdig en 23 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 4 adviestrajecten. 

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 1

Archeologische adviezen: 7

Maatwerkbenadering: 2 adviezen.

Cultureel erfgoedadviezen: 13

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Vlagtwedde in 

2014 als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

����������� cijfers & resultaten
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• Het COA in Ter Apel wordt

drastisch gerenoveerd. Het eerste 

plan dat hiervoor werd ingediend, 

betreft een uitbreiding met een 

strook aan de zuidzijde. De 

welstandscommissie vroeg in haar 

advies aandacht voor de kwaliteit van 

de openbare ruimten in relatie tot 

de forse maat van de route waaraan 

alles is gekoppeld. Zij adviseerde 

de route op te delen in kortere 

trajecten.

Het tweede plan had betrekking 

op de renovatie van de bebouwing. 

De welstandscommissie had veel 

waardering voor de opzet waarin 

de woonunits worden vervangen 

door gemetselde woonblokken met 

diverse decoratieve versieringen.  

• De eigenaar van een pand aan de

Heidenslegerweg in Jipsinghuizen 

diende een plan in voor de bouw van 

een woonhuis dat refereert aan de 

Renaissancestijl. Het eerste ontwerp 

kende een diversiteit aan elementen 

en toonde fors. De commissie 

adviseerde om op deze goed 

zichtbare plek vooral de eenvoud 

in het ontwerp te behouden en 

een zichtbaar onderscheid te 

maken tussen de woning en de 

aangebouwde garage/schuur. De 

dakkapellen zijn als gevolg hiervan 

verkleind en de gevelcomposities 

vereenvoudigd.  

IMPRESSIE COA TER APEL WONING J IPSINGHUIZEN
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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 2014.

KERKSTRAAT WINSUM

Wat: ondersteunen architect bij 

het verbeteren van een bouwplan 

dat een negatief advies kreeg van de 

welstandscommissie.  

Doel: zorgvuldige stedenbouwkundige 

en architectonische inpassing van een 

appartementencomplex, passend bij 

het karakter van de omgeving.

Middel: locatiebezoek, formuleren 

stedenbouwkundige uitgangspunten, 

ontwerpoverleg en begeleiding 

ontwikkeling bouwplan.

Resultaat: een sterk verbeterd 

bouwplan.

TAMMESWEG DEN ANDEL

Het plan voor sloop en nieuwbouw 

van een woning aan de Tammesweg 

in Den Andel was aanleiding voor 

een verzoek om een archeologisch 

en cultuurhistorisch advies. Het 

plangebied ligt namelijk aan het 

Westernielandsemaar, de voormalige 

Hunze, nabij de plaats waar de 

Hunze via de Hiddingezijl naar zee 

afwaterde. In de omgeving hiervan 

stond in de middeleeuwen bovendien 

een klooster. De conclusie was 

dat de kans bestond dat in het 

plangebied archeologische resten 

uit de middeleeuwen en de nieuwe 

tijd zouden worden aangetroffen. 

Het gaat daarbij om resten van een 

kloosterboerderij en om resten van 

activiteiten rondom de zijl. 

INVENTARISATIE 

KARAKTERISTIEKE PANDEN

Doel: belangrijke cultuurhistorische 

waarden op gebouwniveau opnemen 

in het nieuwe bestemmingsplan.  

Beeld: uit de opgenomen 

selectie blijkt de waarde van het 

historische bebouwingsbeeld in de 

gemeente Winsum. Op de vele, 

oude bewoningsplaatsen in het 

eeuwenoude wierdenlandschap zijn 

nog vaak historische boerderijen 

aanwezig. Deze boerderijen bestaan 

overwegend uit vrij sober uitgevoerde 

kop-(hals-)rompboerderijen, maar 

ook Oldambtster boerderijen 

en villaboerderijen komen 

voor. In Aduarderzijl, Klein- en 

Groot-Wetsinge, Saaxumhuizen 

en Wierumerschouw voert 

een waardevol, kleinschalig 

bebouwingsbeeld de boventoon.

Hoe verder: de geselecteerde 

objecten vormen ankerpunten in het 

bebouwingsbeeld en zijn dragers van 

de streekeigen identiteit. Voor wat 

betreft de planologische vertaling 

moeten nog keuzes worden gemaakt. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 47 behandeld, waarvan 

25 niet strijdig en 22 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 6 adviestrajecten. 

Archeologische adviezen: 14

Maatwerkbenadering: 4 adviezen.

Cultureel erfgoedadviezen: 3

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Winsum in 2014 

als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

«¬®¯°± cijfers & resultaten
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• De aula aan het Kerkpad in

Obergum krijgt een nieuwe functie. 

Het interieur wordt in dat kader 

sterk gerenoveerd en aan de 

buitenzijde komen enkele markante 

zaken zoals een groot etalagevenster 

en een wit gestuct gevelvlak met 

tekst. Het meest opmerkelijke is de 

bekleding aan de zuidzijde met op de 

rechtergevel een reliëf in de vorm 

van een boekenkast. De commissie 

was positief over het nieuwe uiterlijk 

en vond dit op deze verborgen plek 

in het  beschermd dorpsgezicht niet 

storend voor het aanzien van het 

cultuurhistorisch beeld. Wel vroeg 

ze aandacht voor een zorgvuldige 

detaillering van de randen.  

• De eigenaar van een agrarisch bedrijf

aan de Kievesterweg in Rasquert 

diende een plan in voor de bouw 

van een tweede dienstwoning. Dit 

plan was het vervolg op een eerder 

gevoerde maatwerkbenadering en 

behelsde een eigentijdse woning die 

met gevoel voor detail is vormgege-

ven. De inrichting van de omgeving 

speelde sterk mee in het ontwerp. 

Via gesprekken met de opdrachtge-

ver en een eerste advies werd nog 

het nodige veranderd aan de gevel-

compositie. De woning is bovendien 

in tweede instantie nog verplaatst. 

Hierdoor ontstond een meer zicht-

bare relatie met de nieuwe stal.  

WONING KIEVESTERWEG RASQUERT½¾¿ÀÁÂÃ ÄÁÅÁÆÇ ÈÉÆÈ ÊÁÂÊÃÈË ½ÌÁÂÄÉÍ



Z U I D H O R N   C I J F E R S  &  R E S U L T A T E N  2 0 1 4

OVERTUINEN ZUIDHORN

ÎÏÐÑÏÒÓÔÏÕ Ö× ØÙÚÏÛØÜÏ ÝÐ ÖÞßà

UITBREIDING TANDARTSENPRAKTIJK WESTERGAST ZUIDHORN

VOLTOOIING DORPSVENNE ZUIDHORN

HOOGTEKAART JENSEMAWEG 15

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

ÚÏáÓÝÙ ÜÓÑáÏ  BRUG ZUIDHORN NIEUWE VASTE BRUG RONDWEG N381 ZUIDHORN

ÒÓÓáÔÏâãäÏÐÓÚÏâÝÐÕ ØÙÚÏÛØÜÏ



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Zuidhorn en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014.

WELSTANDSNOTA 

ZUIDHORN

Doel: welstandsnota completeren 

met criteria voor waardevolle 

stedenbouwkundige ensembles in de 

dorpen.

Middel: analyse welstandsnota en het 

beeldkwaliteitplan voor de dorpen 

en op basis hiervan ontwikkelen van 

een voorstel om de welstandsnota 

en de bijbehorende kaart met 

welstandsgebieden te herschikken en 

aan te vullen.

Resultaat: door de gemeente 

gedragen advies en plan van aanpak 

voor de aanvulling en herschikking 

van de vigerende welstandsnota zodat 

voor wat betreft de welstand met één 

document gewerkt kan worden.

ARCHEOLOGIE

De eigenaar van boerderij Wengeweer 

in Oldehove wilde de bestaande 

ligboxenstal vervangen door een 

grotere stal met een volledige 

onderkeldering. Het plangebied 

maakte in de prehistorie deel uit van 

een uitgestrekt kwelderlandschap. De 

eerste bewoning op deze kwelders 

dateert uit de vroege ijzertijd. Door 

de zee-inbraken vanuit het estuarium 

van de Lauwers ontwikkelde de 

Oude Riet zich tot een brede 

zeearm, waarbij grote delen van 

het oude kweldergebied werden 

overspoeld. De boerderij Wengeweer 

dateert waarschijnlijk uit de (late) 

middeleeuwen en hoorde destijds bij 

de borg Jensema. Binnen het oude 

erf zijn zeker archeologische resten 

van eerdere bewoningsfasen te 

verwachten, maar een groot deel van 

het plangebied is al eerder verstoord 

door de bouw van de oude stal. Libau 

adviseerde om een archeologische 

inspectie te laten uitvoeren voor het 

deel van het plangebied dat buiten de 

huidige bebouwing, maar binnen de 

oude gracht valt.    

MAATWERKBENADERING

Libau begeleidde 7 agrarisch 

ondernemers naar maatwerk voor 

de uitbreiding van hun bedrijf buiten 

het bouwblok. Eén van hen wilde een 

nieuwe stal bouwen om duurzamer 

te kunnen werken en zijn bedrijf uit 

te breiden. Landschappelijke inpassing 

was gericht op het verduidelijken 

van de opbouw van het erf en het zo 

mogelijk verkleinen van de visuele 

impact die de nieuwbouw kenmerkt. 

De huidige nieuwe stallen zijn fors 

groter en kennen een belangrijk 

ander uiterlijk dan de traditionele 

stallen. Om het erf nog als agrarisch 

erf te laten voorkomen, was aanplant 

dringend gewenst. Deze beplanting 

komt langs de noordelijke slootkant en 

wordt wat zwaarder aangezet dan die 

van het oude erf zodat er geen sprake 

is van ‘groene’ concurrentie. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 154 behandeld, waarvan 

121 niet strijdig en 33 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 1

Archeologische adviezen: 31

Maatwerkbenadering: 7 adviezen.

Cultureel erfgoedadviezen: 3

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Zuidhorn in 2014 

als volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. R.R. Woltjes arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

åæçèéêëìí cijfers & resultaten
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• Het herstel van de woningmarkt

leidde tot een doorgaand succes 

van de verkoop van woningen in De 

Oostergast. Het gaat hier vooral om 

woningen in de prijsklasse tussen de 

twee en drie ton. De kwaliteit van 

de plannen wordt beoordeeld in 

het ‘Qualityteam’, waarvan ook de 

welstandsarchitect van Libau deel 

uit maakt.   

• Een regionale aannemer diende een

plan in voor de locatie ‘Boerema’ 

aan de Jellemaweg. Dit plan bestaat 

uit één laag met een kap en kent 

daarmee een meer dorpse schaal 

dan het oorspronkelijke beoogde 

appartementsgebouw van 3 lagen 

met kap. De welstandscommissie 

oordeelde positief maar plaatste wel 

een kanttekening bij het materiaal- 

en kleurgebruik. 

• De welstandscommissie behandelde

relatief veel bouwaanvragen voor 

bruggen. Een voetgangersbrug ten 

behoeve van het ‘dorpsommetje’ 

in Niezijl bijvoorbeeld, maar ook 

de nieuwe spoorbrug over het 

Van Starkenborgkanaal en een 

voorstel voor de vervanging van de 

beweegbare bruggen bij Zuidhorn 

en Aduard. Afgezien van een enkele 

suggestie, had de commissie veel 

waardering voor de plannen.   

ONTWERP NIEUWE BRUG GEOPENDONTWERP NIEUWE BRUG VAN STARCKENBORGHKANAAL


