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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 
bouwplan te flexibiliseren. 
Resultaat: een stedenbouwkundig 
plan waarin op kwalitatieve wijze 
de belangrijkste ruimtelijke kaders 
benoemd zijn. Dit plan biedt 
voldoende flexibiliteit voor particuliere 
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 

Eemsmond: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• 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.   
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