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Libau verzorgde de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed in de 
gemeente De Marne en adviseerde 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2018. Volgend 
jaar zetten wij de gemeente Het 
Hogeland op de kaart!

BELEVINGSKAART ULRUM
Libau ontwikkelde in 2018 samen 
met bewoners van Ulrum de 
belevingskaart van hun dorp. Deze 
kaart is een mobiele website waarop 
bewoners zelf verhalen zetten over 
en bij bijvoorbeeld de plekken, 
routes en panden die voor hen 
belangrijk zijn. Deze verhalen kunnen 
worden gelezen via QR-codes die 
op schildjes zijn aangebracht. Dat is 
niet alleen leuk voor de bewoners 
onderling, maar ook interessant voor 
bijvoorbeeld bezoekers van het dorp. 
Naast verhalen bevat de website ook 
een besloten deel waartoe alleen 
bewoners toegang hebben. In dit deel 
wordt dorpsnieuws uitgewisseld en 
worden diensten onderling gedeeld. 
Dat is niet alleen handig, maar komt 
ook de leefbaarheid van het dorp 
ten goede. De belevingskaart is 
mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning vanuit het programma 
Erfgoed en Ruimte van de provincie 
Groningen (ERL).

VERBOUWING VOORMALIGE 
SMEDERIJ LEENS
De voormalige smederij aan de Zuster 
A. Westerhofstraat in Leens is een 
typisch Groninger dorpspand met 
mogelijk een zeventiende-eeuwse 
oorsprong. In de voormalige smederij 
zijn onder andere de vuurhaard en 
de werkbank nog aanwezig en het 
hele pand is sinds het begin van 
de negentiende eeuw nauwelijks 
veranderd. Het pand heeft in onze 

tijd de status van rijksmonument. 
De huidige eigenaar wilde de schuur, 
waarin al eerder woonruimte 
gerealiseerd is, verbouwen teneinde 
meer wooncomfort te realiseren en 
gelijkvloers te kunnen wonen. Een 
medewerker van Libau keek vooraf 
mee en adviseerde over de isolatie 
van het pand en de realisatie van 
levensloopbestendig wonen met 
behoud van de monumentale waarden. 
Het verbouwingsplan dat vervolgens 
gemaakt werd, oogstte waardering 
van de monumentencommissie. 
De realisatie van een volwaardige 
woonfunctie in het schuurgedeelte 
betekende ook dat het waardevolle 
interieur van het oude woongedeelte 
en de smidse nagenoeg ongewijzigd 
blijven. De commissie adviseerde 
mede daarom positief.

ADVISERING AANPAK 
SCHADE EN HERBESTEMMING 
RIJKSMONUMENTEN
De gemeente De Marne vroeg Libau 
in 2018 een aantal keren om als 
‘vliegende keep’ te adviseren over 
de aanpak van schade, onderhoud of 
een verbouwing bij rijksmonumenten. 
Dit gebeurde in het kader van 
de verbouwing van de hierboven 
genoemde voormalige smederij in 
Leens en ook rond het wijzingen 
van de woonfunctie naar een 
kantoorfunctie van rijksmonument 
‘De Batterij’ in Zoutkamp. De 
vliegende keep van Libau adviseerde 
bovendien over de aanpak van 
mijnbouwschade en het onderhoud 
van een rijksmonumentale boerderij 
in Eenrum en de aanpak van schade 
van een rijksmonumentaal woonhuis in 
Houwerzijl.   

IN CIJFERS
Bouwplannen: 70 behandelingen, 
waarvan 17 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 1
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 9 
Adviezen karakteristieke objecten: 2
Maatwerkgesprek: 1

WELSTANDSCOMMISSIE
De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens per 
2 weken. Deze commissie bestaat uit 
ten minste twee rayonarchitecten van 
Libau die gemandateerd zijn door de 
grote welstandscommissie. De grote 
welstandscommissie vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente De Marne in 2018 
als volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren MArch, architect 
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect / 

secretaris 

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente De Marne in 2018 als volgt 
samengesteld: 
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 
• drs. G. P. Karstkarel, 

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

aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur 

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

U I T G E L I C H T 

De Marne: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN  
• De eigenaar van een woning in de 

Westpolder bij Vierhuizen diende 
een plan in voor vervangende 
nieuwbouw in de vorm van een 
donkere, houten woning. De 
gemeentelijke welstandsnota schrijft 
gevels van metselwerk voor, maar 
de welstandscommissie vond dat 
het ontwerp dusdanig bescheiden 
oogt dat het mogelijk is hiervan af 
te wijken. Ook de donkere kleur 
en de afstand tot de openbare weg 

droegen bij aan het positieve advies.   
• De eigenaar van een agrarisch 

complex aan de Ommelanderweg 
in Hornhuizen diende het plan 
in voor de realisatie van een 
verdieping op een platte aanbouw 
aan de woning. De ingreep is op 
de schaal van het complex gering, 
maar is wel zichtbaar vanaf de weg. 
De commissie adviseerde om de 
markante omlijsting van het dak 
in een meer verfijnde kleur uit te 
voeren.

• Staatsbosbeheer wil in het 
Lauwersmeergebied twee 
uitkijktorens bouwen met bovenin 
de mogelijkheid om liggend naar de 
sterren te kijken. Het Lauwersmeer 
is hier bij uitstek geschikt voor 
omdat hier geen  lichtvervuiling is. 
De welstandscommissie adviseerde 
om één van de twee torens op een 
meer markante plek in het landschap 
te zetten. Dit is in een vervolgplan 
gebeurd. 
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