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BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERT

VOORSTEL INPASSING OOSTWOLD LANDSCHAPPELI JKE INPASSING HOENDIEP OOSTWOLD
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, archeologie, 

monumenten en cultureel erfgoed 

voor de gemeente Leek. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2013. 

HOOFDSTRAAT 27 

TOLBERT 

April 2014 werd het nieuwe dorpshuis 

annex oudheidkamer Fredewalda 

in de gerestaureerde boerderij 

Cazemier feestelijk geopend. De 

Monumentencommissie is blij met 

de nieuwe bestemming, die bijdraagt 

aan het duurzaam behoud van een 

bijzondere boerderij, waarvan de 

bouwgeschiedenis teruggaat tot 1607. 

Naast de restauratie en 

herbestemming van de boerderij 

zelf, is ingezet op de herbouw 

van de verdwenen stookhut met 

aangebouwde was- en spoelruimte 

en de nieuwbouw van een grote 

vergaderzaal op het achtererf van 

de boerderij. De vergaderzaal 

heeft een eenduidige, rechthoekige 

schuurvorm gekregen. Ook de 

gebruikte materialen, rode Groninger 

baksteen en gebakken pannen, zijn 

terughoudend en schuurachtig. De 

locatie van de schuur komt deels 

overeen met de plek waar vroeger een 

bijschuur stond, zij het dat deze schuur 

korter was en de achtergevel van de 

boerderij vrij liet. Een positie deels 

voor de achtergevel van de boerderij 

is ongebruikelijk. De commissie 

adviseerde het bijgebouw zover op 

te schuiven dat geen overlap met de 

achtergevel van de boerderij meer 

plaatsvindt en recht wordt gedaan aan 

de kwaliteiten van het boerenerf. 

BOERENERF TOLBERT

Aanleiding: uitbreiding van een 

bestaand boerenerf in het kleinschalige 

landschap rondom Tolbert. 

Middel: keukentafelgesprek met de 

betrokken agrarisch ondernemer en 

een landschappelijk inpassingsplan / 

erfinrichtingsplan

Resultaat: een dusdanige aanpassing 

van de erfstructuur dat doorzichten 

vanaf de weg behouden worden en er 

een nieuwe singelstructuur rondom 

het erf ontstaat. 

NIEUWE STAL OOSTWOLD

Aanleiding: bouwaanvraag voor een 

nieuwe stal in het open landschap 

aan het Hoendiep te Oostwold. 

Vooruitlopend hierop had de betrok-

ken agrarisch ondernemer al sloten 

gedempt en het erf aangepast op de 

geplande plaatsing, haaks op de verka-

veling. De stal was hierdoor niet inpas-

baar in de bestaande verkaveling. 

Middel: keukentafelgesprek met de 

betrokken agrarisch ondernemer en 

een landschappelijk inpassingsplan / 

erfinrichtingsplan

Resultaat: de gesprekken hebben er 

toe geleid dat de positionering van 

de stallen zich beter verhoudt tot de 

oude erfstructuur en het omringende 

landschap. Een belangrijke sloot, die 

aan de andere zijde van de boerderij in 

de richting van de verkaveling loopt, is 

meer zichtbaar gemaakt door afscher-

mende begroeiing te verwijderen. De 

oude verkaveling is hierdoor weer 

meer bepalend geworden. 

  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 101 behandeld, waarvan 

68 niet strijdig en 33 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.  

Archeologische adviezen: 4

Keukentafelgesprekken: 6

Cultureel erfgoed/monumenten

adviezen: 1

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 Leek in 2013 als 

volgt samengesteld:

• ir. K. de Haan, architect 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige 

• ing. T. Bouman arch AvB, architect 

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• T. Zondag, architect 

• F.H. Wiersma, voorzitter 

• R. Pot, voorzitter 

• ir. A. Ritsema, architect

• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 

Leek: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het centrum van Leek heeft na de

herinrichting een metamorfose 

ondergaan. De herbestrating en de 

krachtige boombeplanting missen 

hun uitwerking niet. Hoewel de 

gevelwanden minder dan voorheen 

dominant zijn, geven de beelden wel 

aan hoe belangrijk het is te komen 

tot hoogwaardiger gevels. De in het 

verleden ingepaste gebouwen geven 

ook in het algemeen wel een upgra-

ding te zien.  Een enkel pand kan die 

upgrading nog wel gebruiken. 
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