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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed 
van de gemeente Leek en adviseert 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2014.

DIEPSWAL LEEK
Wat: landschappelijke inpassing 
van een voormalige boerderij met 
bijbehorend erf dat wordt hergebruikt 
voor (tijdelijk) groepswonen. 
Doel: zorgvuldige landschappelijke 
inpassing rekening houdend met de in 
de omgeving aanwezige kwaliteiten. 
Inpassing had met name betrekking 
op de plaatsing van de gebouwen en 
de overgangen van het erf naar de 
omgeving. 
Middel: locatiebezoek, analyse 
kwaliteiten en kansen, verkennen 
mogelijkheden en uitwerken 
landschapsplan.
Resultaat: door de gemeente 
gedragen landschapsplan met een 
inrichtingsplan met daarop de 
hoofdopzet van het erf: locatie toegang 
tot het erf, situering bebouwing, 
parkeren en groen. Het plan omvat 
bovendien een beplantingsplan met 
een beplantingslijst. 

LETTELBERTERDIEP
DLG wilde het Lettelberterdiep 
verbreden, daarbij de kade verplaatsen 
en natuurvriendelijke oevers 
aanleggen. Met name in het zuidelijke 
deel van het plangebied, bij de kruising 
van weg en water, is de kans groot 
op archeologische resten vanaf de 
late middeleeuwen. Het diep, met de 
naastliggende kades, is bovendien één 
van de weinige laat middeleeuwse tot 
16de-eeuwse relicten die nog in het 

landschap van Vredewold zichtbaar 
zijn. In de omgeving ligt een schans 
uit de tachtigjarige oorlog. Libau 
adviseerde een deel van de plannen 
aan te passen zodat de archeologische 
en cultuurhistorische resten zoveel 
mogelijk beschermd werden. Een 
klein deel van de kade is onder 
archeologische begeleiding afgegraven, 
daarbij bleek dat de oorspronkelijke, 
middeleeuwse kern van de kade nog 
aanwezig was.  

MAATWERKBENADERING
Libau begeleidde drie 
agrarisch ondernemers via de 
maatwerkbenadering bij de 
uitbreidingsplannen voor hun bedrijf. 
Eén daarvan was een melkveehouderij 
in Midwolde waarvan de eigenaren de 
bestaande ligboxstal wilden vervangen 
door een nieuwe. Door samen te 
werken en de bedrijfsprocessen en de 
mogelijke verdere groei van het bedrijf 
belangrijk mee te laten wegen, kwam 
er een andere constellatie op het erf 
tevoorschijn dan de ondernemer in 
eerste instantie voor ogen had. De 
landschappelijke inpassing borduurt 
voort op het herstel van de eerdere 
singels. De nieuwbouw valt daardoor 
achter coulissen weg in het landschap.

MONUMENT MIDWOLDE
De storm van 2013 trok een 
rietgedekte schuur aan het lint van 
Midwolde volledig om. De eigenaar 
stak in op volledige herbouw, met 
nagenoeg dezelfde contouren en 
met gebruikmaking van traditionele 
bouwmaterialen als riet en baksteen. 
De prominente rol van de boerderij 
in het landschap wordt hierdoor 
hersteld. De monumentencommissie 
was bijzonder lovend over dit plan. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 79 behandeld, waarvan 
58 niet strijdig en 21 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Advisering ruimtelijke vraagstukken: 2
Archeologische adviezen: 8
Maatwerkbenadering: 3 adviezen
Cultureel erfgoed 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 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
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6 woningen te Leek
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Vazet realisatie
Bronsweg 2  8211 AL  Leystad

K. Dunnink

Verkoop

1:500 A. van der Wal

definitief

A 16-07-2014 K. Dunnink diversen
B 19-08-2014 K. Dunnink opmerkingen situatie, stippelen opties en aangeven bouwnummers
C 01-10-2014 K. Dunnink opmerkingen welstand

WELSTANDSADVIEZEN
• De eigenaar van een boerderij aan

het Hoofddiep in Zevenhuizen wilde 
een forse aanbouw realiseren in de 
vorm van een rechthoekige doos. 
De welstandscommissie adviseerde 
om de aanbouw te laten passen bij 
de stijl van de boerderij. Het gevolg 
is dat er een functionele opzet is 
ontstaan met meerwaarde voor het 
straatbeeld. 

• Een plan voor de bouw van 

geschakelde woningen aan de 
Leuringslaan in Leek bracht met zich 
mee dat naast een oude houtwal 
nieuwe woningen werden gebouwd. 
Het ging hierbij om geschakelde 
woningen aan de ene zijde van deze 
wal en een vrijstaande woning aan de 
andere zijde. De welstandscommissie 
adviseerde om deze vrijstaande 
woning in een aparte hoofdvorm te 
ontwerpen. 

• Hestia ontwikkelde een plan voor

de bouw van patiowoningen op 
een voormalig schoolterrein aan 
de Nijenoertweg in Leek. Het gaat 
hierbij om een collectief initiatief 
voor huisvesting van senioren. 
De welstandscommissie zette in 
op een alzijdig goed vormgegeven 
cluster met tuinmuren om de 
patio’s en op een vriendelijke 
baksteenarchitectuur.

SITUATIE PATIOWONINGEN LEEKAANGEPAST ONTWERP BOERDERIJ  HOOFDDIEP


