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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in 

de gemeente Eemsmond en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2015. 

KADEMUUR WARFFUM

De kade langs de Warffumer opvaart 

is aan het verzakken en de gemeente 

vroeg Libau om te adviseren over de 

wijze waarop deze kade kan worden 

versterkt. Onderzoek leidde tot de 

conclusie dat hier vroeger een kade-

muur stond en dat deze een eenvou-

diger karakter had dan de kademuur 

met wulfsmuren en kubbestijlen in de 

historische havenkom van Warffum. 

Libau heeft de gemeente handvatten 

gegeven voor de mogelijke aanpak van 

de kade, met respect voor de gecon-

stateerde cultuurhistorische waarden.

  

VERSTERKEN MONUMENTEN

Een groot aantal van de plannen die in 

2015 door de monumentencommissie 

besproken werden, had te maken met 

veiligheidsrisico’s bij aardbevingen. 

‘Conventionele’ maatregelen voor het 

vergroten van de veiligheid kunnen 

bestaan uit het aanbrengen van 

staalconstructies die sterk ingrijpen 

in de monumentale waarde van het 

interieur. Bij twee rijksmonunumenten 

is, vanwege de hoge monumentale 

waarde van het interieur, gezocht 

naar alternatieve maatregelen. Het 

ging hierbij om de Gaykemaheerd 

in Usquert en de Maarlandhoeve in 

Uithuizen. Voor beide werd gekozen 

voor ‘base isolation’. Deze ingrijpende 

maatregel houdt in dat de bestaande 

fundering wordt losgesneden en dat 

dempers/isolatoren er voor zorgen 

dat de nieuwe fundering tot op zekere 

hoogte los van het voorhuis kan 

bewegen. Beide plannen betreffen de 

eerste toepassingen van dergelijke 

maatregelen bij rijksmonumenten. 

Monitoren en kennisdelen zijn dan ook 

van het grootste belang.

ARCHEOLOGIE & NATUUR-

VRIENDELIJKE OEVERS

Waterschap Noorderzijlvest wilde 

natuurvriendelijke oevers aanleggen 

langs een deel van de oostelijke oever 

van het Usquerdermaar. Omdat door 

de bodemingrepen archeologische 

resten in het geding konden zijn, kreeg 

Libau de vraag om een archeologisch 

bureauonderzoek te doen.  

Het Usquerdermaar is van natuurlijke 

oorsprong en oorspronkelijk 

onderdeel van de Oude Delthe, 

die de grens tussen Hunsingo en 

Fivelingo vormde. Uit historisch 

kaartmateriaal blijkt dat dit deel van 

de Usquerdermaar in elk geval sinds 

1730 niet meer gewijzigd is. Direct 

aan de oevers van de maar zijn geen 

aanwijzingen voor oude erven en 

(verlaten) wierden aanwezig in het 

historische kaartmateriaal en in het 

reliëf. In het nog aanwezige bochtige 

verloop is de natuurlijke oorsprong 

van de maar nog gedeeltelijk 

herkenbaar. Het inrichten van een 

natuurlijke oever past hier bij de 

uitstraling van de maar. 

  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 103 behandeld, waarvan 

72 niet strijdig en 31 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Adviezen huisadviseurschap: 8  

Archeologische adviezen: 26

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 22

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 

vergadert eens per veertien dagen. 

Deze commissie was in de gemeente 

Eemsmond in 2015 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

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Eemsmond: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Aardbevingsschade leidde tot 

de sloop van de Wilkemaheerd in 

Startenhuizen. Volledige herbouw 

van de boerderij wordt niet vergoed 

en de architect heeft, in overleg met 

de welstandscommissie, gezocht 

naar vervangende nieuwbouw die 

enigszins tegemoet komt aan de 

karakteristieken van de bestaande 

boerderij. Huis en schuur zijn nu  

geïntegreerd tot één volume dat 

wordt opgetrokken uit donkere 

gevelbekleding. Visueel is het 

maximale volume voor deze plek 

gerealiseerd.

• Op de locatie van het voormalige

City Theater in Uithuizen 

komen 24 zorgappartementen. 

De welstandcommissie had 

waardering voor de architectuur 

maar sprak haar zorg uit over de 

stedenbouwkundige inpassing en 

adviseerde het buurpand bij de 

ontwikkeling te betrekken. Een 

tuinplan kan er voor zorgen dat 

het gebouw een krachtig beeld in 

de straat neerzet. De opmerkingen 

van de commissie leidden tot een 

bijzonder ontwerp. 
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