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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 
erfinrichting en architectuurbeeld voor 
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 
van passende erfinrichting en 
architectuurbeeld voor vervangende 
nieuwbouw. 
Resultaat: erfinrichtingsplan met 
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 

Grootegast: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• 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.
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