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DE PostwagEn toLbErt 

doel: herbouw van bebouwing na 

brand met respect voor de landschap-

pelijke ligging, de kwaliteiten van het 

buitengebied en de ligging midden in 

het dorp.

middel: analyse landschap, dorp en 

lokale architectuur. keukentafel-

gesprekken over landschap, steden-

bouw en architectuur. beoordeling van 

en advisering over de resultaten.  

resultaat: zeer snelle, kwalitatief hoog-

waardige, herbouw.

VErDuurzamEn KiPPEn-

HouDErij zEVEnHuizEn

wat: advies verduurzaming in relatie 

met uitbreiding bouwblok kippenhou-

derij. 

doel: goede landschappelijke inpassing. 

middel: keukentafelgesprekken. 

resultaat: de bouw van een nieuwe 

stal en daardoor minder dieren per 

vierkante meter en een heldere erfin-

richting.  

monumEntEnaDViEs

wat: restauratie boerderij Cazemier 

tolbert. 

beschrijving boerderij: de bouwge-

schiedenis van deze boerderij bestrijkt 

meer dan vierhonderd jaar. vier van 

de gebintparen in de schuur dateren 

uit 1607. daarmee vormt deze bijzon-

dere boerderij een vroeg voorbeeld 

van een zogeheten friese schuur in 

groningen. opeenvolgende eigenaren 

hebben de boerderij in de achttiende 

en negentiende eeuw vergroot en ver-

fraaid. na het verdwijnen van het agra-

rische gebruik is de boerderij overge-

nomen door stichting oudheidkamer 

fredewalda. 

advies: de monumentencommissie was 

blij met de beoogde herbestemming 

en tegelijkertijd kritisch ten aanzien 

van de plannen, waarbij de bestaande 

indeling in het schuurgedeelte volledig 

op de schop zou gaan. later werd 

duidelijk dat het achterste deel in 2011 

al bij de restauratie van het casco was 

leeggehaald. de sloopwerkzaamheden 

waren reeds uitgevoerd, inclusief het 

muurwerk dat in het bouwhistorisch 

rapport als waardevol werd betiteld. 

niettemin lijkt de toekomst van deze 

boerderij door dit nieuwe gebruik 

weer zeker gesteld.

in cijfErs

bouwplannen: 91 behandeld, waarvan 

69 niet strijdig en 22 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Contract huisadviseurschap: 

4 adviestrajecten.  

archeologische adviezen: 16 

keukentafelgesprekken: 2

monumentenadviezen: 6 waarvan 3 

rijks- en 3 gemeentelijke monumenten.

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 leek 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 

leek: cijfers & resultaten

wELstanDsaDViEzEn

• Realisatie winkels en appartementen

complex ridderhof tolberterstraat/

oosterheerdtstraat leek. libau heeft 

aandacht gevraagd voor het overeind 

houden van het klassieke architec-

tuurbeeld, ondanks de bezuinigingen 

waar het plan mee te maken had. 

• Realisatie winkels en appartementen

samuel leviestraat/pulvertorenstraat 

leek.  het gaat hierbij om twee 

nieuwe complexen, ontworpen 

door verschillende bureaus.  de 

welstandscommissie heeft met name 

stil gestaan bij de inpassing van de 

bestaande supermarkt, zodat deze 

onderdeel werd van het totale archi-

tectuurbeeld. 

• Realisatie kantoorcomplex

leeksterveld op zichtlocatie a7. 

vanwege de beeldbepalende positie 

heeft libau veel aandacht gevraagd 

voor de uitstraling van de gevel en 

de entreepartij.  

• Realisatie kerkzaal en nevenruimten

achter een traditionele boerderij 

aan het lint te zevenhuizen. de 

welstandscommissie heeft waarde-

ring voor de moderne vertaling van 

de traditionele schuurvormen in 

contour en materialisering en daarbij 

aangestuurd op het zichtbaar maken 

van de nieuwe functie binnen het 

schuurconcept. 

samuel leviestraat leek bedrijventerrein leeksterveld


