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Functie Woonfunctie

Project Uitbreiding woning

Nieuw

Bestektekening

Renvooi
breedtemaat binnendeuren: 880mm
hoogtemaat binnendeuren: 2300mm

alle kozijnen zijn voorzien van HR++ glas
U-waarde ramen en glasdeuren 1,1 W/m2K
(ventilatieroosters in ramen volgens ventilatieberekening)
1 kiepraam in beide slaapkamers
glas lager dan 600mm boven afgewerkte vloer: veiligheidsglas
toepassen

isolatiewaarden:
gevels: Rc = 6.72 m2K/W
beganegrondvloer: Rc = 6.24 m2K/W
hellende en platte daken: Rc = 7.42 m2K/W

voor statische berekening en ventilatieberekening,
zie bijgevoegde rapporten

maatvoering: alle maten in millimeters.
peil is bovenkant afgewerkte beganegrondvloer

voorziening van elektriciteit volgens NEN 1010
geluidwering volgens bouwbesluit en NEN 5077
brandveiligheid volgens bouwbesluit en NEN 6068
daglichttoetreding volgens bouwbesluit en NEN 2057
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 binnen - buiten (Rc 6.72)
- 15 mm gipsplaat
- dampremmende laag
- 140 mm Kingspan Therma / 38x145 mm vuren
- dampdoorlatende laag
- 100 mm metselwerk

 binnen - buiten (Rc 6.24)
- 120 mm betonvloer
- 230 mm Kingspan EPS isolatie

+2.723

+2.981

 binnen - buiten (Rc 6.72)
- 15 mm gipsplaat
- dampremmende laag
- 140 mm Kingspan Therma / 38x145 mm vuren
- dampdoorlatende laag
- 20mm Zweeds Rabat

 binnen - buiten (Rc 7.42)
- muurplaat
- 9 mm OSB
- dampremmende laag
- 180 mm Kingspan Kooltherm
- dampdoorlatende laag
- tengel
- panlat
- dakpan (mulderpan)

- zinken mastgoot

+4.751

 binnen - buiten (Rc 7.42)
- 9 mm OSB
- dampremmende laag
- 180 mm Kingspan Kooltherm
- dampdoorlatende laag
- tengel
- panlat
- dakpan (mulderpan)

 binnen - buiten
- luchtdichte isolatie
- ruitersteun
- ruiter
- nokvorst
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Libau verzorgde de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed 
van de gemeente Grootegast en 
adviseerde op projectbasis over 
ruimtelijke vraagstukken. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2018. 
Volgend jaar zetten wij de gemeente 
Westerkwartier op de kaart!

HERBESTEMMING 
TORENKERK LUTJEGAST
De Torenkerk in Lutjegast is op zoek 
naar een passende nieuwe functie. 
Een functie die niet alleen in het 
monumentale gebouw, maar ook bij 
het dorp past. Zes studenten van de 
Hanze Hogeschool, begeleid door 
Libau, onderzochten in 2018 de 
verschillende herbestemmings-
mogelijkheden. Dit onderzoek leverde 
een ontwerp op voor de herbestem-
ming van de kerk tot multifunctionele 
accommodatie met twee B&B-kamers 
in een moderne ‘zuil’ en een 
professionele keuken. Het gebouw 
blijft hierdoor als kerk herkenbaar en 
te gebruiken en is tegelijkertijd breed 
inzetbaar voor andere activiteiten. 

NIEUWBOUW DE WIT 
Tuingereedschappenfabriek De 
Wit wil aan de overzijde van de 
toegangsweg van het bedrijf een 
nieuw, representatief, gebouw 
neerzetten. De gemeente vroeg 
Libau om de randvoorwaarden 
hiervoor in een maatwerktraject 
te ontwikkelen. De ligging op forse 
afstand ten opzichte van de provinciale 
weg achter een voor het gebied 
kenmerkende elzensingel is hierin 
wezenlijk. Het gebouw wordt daarbij 
als een schuurachtig volume met een 
kap vormgegeven en houdt voldoende 

afstand tot de met elzensingels 
beplante kavelgrenzen. Door deze 
elzensingels ook langs het voorste 
deel van de toegangsweg tot aan de 
aansluiting met de provinciale weg 
door te trekken, krijgt het bedrijf een 
entree die passend is bij het karakter 
van het gebied. 
Het plan van De Wit leidde ook tot 
de vraag aan Libau om archeologisch 
bureauonderzoek te doen. Vanwege 
de kans op archeologische resten 
uit de steentijd, adviseerde Libau 
om een verkennend archeologisch 
booronderzoek te laten uitvoeren. 

UITBREIDING MONUMENT 
OPENDE
De eigenaren van een 
landarbeiderswoning in Opende 
wilden aan de achterkant hiervan een 
aanbouw realiseren en deze koppelen 
aan de al eerder gebouwde bijkeuken. 
De gevels van de uitbouw worden 
gerealiseerd in donker geschilderd 
hout boven een gemetselde plint. 
De monumentencommissie had 
waardering voor de keuze van de 
plek en het materiaal en adviseerde 
een zo neutraal mogelijke kapvorm, 
kleurstelling en detaillering van 
de goten. Dit leidde tot een licht 
gewijzigd, definitief ontwerp waarbij 
de nieuwe aanbouw visueel gezien op 
de achtergrond blijft en de bestaande 
monumentale waarden worden 
gerespecteerd.  

IN CIJFERS
Bouwplannen: 189 behandelingen, 
waarvan 44 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 3

Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 2 
Maatwerkgesprekken: 2
Adviezen huisadviseurschap: 12

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 Grootegast 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    
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect  

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Grootegast 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 

Grootegast: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN     
• De eigenaar van een kavel aan het 

Dwarsdiep in Grootegast diende 
het plan in voor de bouw van een 
vrijstaande houten woning. Het 
ontwerp van de woning wijkt niet 
alleen af van de welstandscriteria, 
maar ook van de omringende 
woningen. De woning staat 
bovendien niet op de rooilijn van 
de naastgelegen woningen. De 

welstandscommissie oordeelde 
echter dat de kavel van de woning 
een bijzondere positie inneemt 
in de buurt en dat deze daarmee 
een afwijkende vormgeving en 
materiaalgebruik rechtvaardigt.  

• De eigenaar van een leegstaand 
schoolgebouw in Grootegast 
diende het plan in om in het lage 
deel hiervan een aantal woningen 
te realiseren en het hoge deel te 

slopen en te vervangen door vier 
half vrijstaande woningen. De nieuwe 
woningen krijgen een mansarde 
kap en worden gebouwd in de stijl 
van de Amsterdamse School. De 
welstandscommissie was positief 
over deze ontwikkeling en bracht, 
in gesprek met de aanvrager, een 
verfijning in het ontwerp aan. De 
samenhang en de kleinschaligheid van 
de gevels werd hierdoor verbeterd.

BOVENWEG GROOTEGASTDWARSDIEP GROOTEGAST
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