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barontheater opende

studie schoollocatie opende

dorpshuis lutjegast

beukenlaan oldekerk

bovenweg grootegast

casper de roblespark

de scheiding opende hoofdstraat grootegast



Dorpskern openDe 

wat: positionering nieuwe school en 
inrichting openbare ruimte.
doel: integrale ruimtelijke afstemming 
tussen diverse dorpsfuncties.
Middel: stedenbouwkundige modellen 
voor positionering nieuw schoolge-
bouw, diverse werkgroepbesprekingen 
en praatschetsen ter sturing van deze 
besprekingen. de overgang tussen 
dorpskern en landschap was daarbij 
een aandachtspunt, maar ook de 
toegankelijkheid van het gebied ten 
opzichte van de woonkern.
resultaat: goed afgewogen positio-
nering van het nieuwe schoolgebouw 
en kaders voor de inrichting van 
openbare ruimte en kruisingen met 
provinciale weg. 

inteGraal schaal- 

verGrotinGsaDvies 

eesterweG Doezum

wat: nieuwbouw twee stallen en 
daarmee schaalvergroting van een 
boerderij. 
doel: integraal advies waarbij zowel 
architectonische als landschappelijke 
en stedenbouwkundige aspecten zijn 
meegewogen. 
situatie: negatief advies van de provin-
cie groningen, positieve beoordelin-
gen door externe bureaus met betrek-
king tot milieuaspecten en ruimtelijke 

inpassing. 
Middelen: lezen rapporten, veldbezoek 
en afstemming landschapsontwerper, 
rayonarchitect en stedenbouwkundige 
libau. 
resultaat: advies om in principe in te 
stemmen met de voorgenomen uit-
breiding en een keukentafelgesprek te 
voeren over de exacte positionering 
en de uitvoering van de gebouwen. 
het advies was bovendien om de 
bouwvergunning te koppelen aan de 
eis om het houtsingellandschap aan de 
noord- en westzijde van het bedrijf te 
versterken. het advies van libau heeft 
ertoe geleid dat de bouwvergunning 
verstrekt is.

in cijfers

bouwplannen: 58 behandeld, waarvan 
44 niet strijdig en 14 met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
huisadviseurschap: 5 adviestrajecten.  
archeologische adviezen: 5 
keukentafelgesprekken: 0
cultureel erfgoed/monumentenadvie-
zen: 0

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 geman-
dateerd zijn door de grote welstands-
commissie. 

de grote welstandcommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen. deze commissie 
was in de gemeente grootegast in 
2012 als volgt samengesteld:
•	ir.	K.	de	Haan,	architect	
•	ir.	J.	van	de	Bospoort,		 	
 stedenbouwkundige 
•	ing.	T.	Bouman	arch	AvB,	architect;	
•	ir.	M.D.	Dijkstra,	stedenbouwkundige	
•	T.	Zondag,	architect
•	R.	van	der	Molen,	voorzitter	
•	ir.	N.E.	Gerritsma,	architect	
•	Mw.	R.	Pot,	voorzitter	
•	Mw.	ir.	A.	Ritzema,	architect
•	ir.	P.W.	Havik,	voorzitter	
•	ir.	H.	Spoelstra,	architect	
•	ing.	M.	Hendriks	arch	AvB,	
   rayonarchitect

u i t G e l i c h t 

grootegast: cijfers & resultaten

welstanDsaDviezen

•	Sloop	en	nieuwbouw	Het	Hooge
heem te grootegast. uitgangspunt 
was een gebouw met veel groen 
rondom, waarbij gekozen werd 
voor drie hoge volumes rond een 
centrale ruimte. de uitstraling van 
het geheel sluit aan bij een recent 
gerealiseerd bouwwerk dat een 
geleding kent met een toplaag. 
binnen de beperkte mogelijkheden 
is de architect erin geslaagd een 
kwalitatief goed ontwerp te maken 
met een vriendelijk karakter van de 
galerijen. de welstandscommissie 
heeft bij haar eerste beoordeling 
kanttekeningen geplaatst ten aanzien 
van een consequente vormgeving 

van de diverse gevels en de kwaliteit 
van het omliggende terrein in relatie 
tot de dorpsstructuur. spijtig genoeg 
ontkwam de opdrachtgever niet aan 
een bezuinigingsronde waardoor het 
uiteindelijke plan twee hogere volu-
mes kent.

•	Vernieuwing	en	uitbreiding	dorps
huis lutjegast. na een eerste 
advies van libau en gesprekken, is 
gekozen voor een aanpak waarbij 
het gebouw in meer herkenbare 
onderdelen is opgesplitst. dit komt 
tot uiting in een andere materiaal- 
en kleurstelling. de keuze voor een 
donkere steen voor de laagbouw in 
plaats van de bestaande gele kleur 
en het laten vervallen van de forse 

boeirand, heeft het gebouw tot een 
meer markante verschijningsvorm 
gemaakt.

•	Uitbreiding	RSG	De	Borgen	aan
de beukemalaan te grootegast. 
advisering libau richtte zich in 
eerste instantie met name op een 
goede interactie tussen gebouw en 
omgeving. in samenhang hiermee 
werd geadviseerd om een ruimere 
groenopzet rond de uitbreiding te 
realiseren. de opdrachtgever heeft 
haar logistiek hierop aangepast en 
na realisatie is er sprake van een uit-
breiding die van toegevoegde waarde 
is voor het gehele complex. ook de 
interne beleving is dankzij deze wijze 
van uitbreiden sterk verbeterd.

rsg de borgen grootegast dorpshuis lutjegast


