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Libau verzorgde de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed van 
de gemeente Leek 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!

RESTAURATIE OPHAALBRUG 
ZEVENHUIZEN
De monumentale ophaalbrug over het 
hoofddiep in Zevenhuizen was 90 jaar 
na de realisatie ervan toe aan restau-
ratie. De monumentencommissie had 
waardering voor de terughoudende 
aanpak die uit het restauratieplan 
sprak. De adviezen die zij gaf 
beperkten zich tot de materiaalkeuze 
voor het herstel van het voegwerk en 
de reparatie van de door een 
aanrijding beschadigde hameistijl. Zij 
gaf aan dat het belangrijk was dat de 
uitvoering van de werkzaamheden 
terughoudend en zorgvuldig zou 
gebeuren.  
 
NIEUWBOUW SUPERMARKT 
CENTRUM TOLBERT
De bouw van een supermarkt 
met een groot volume en veel 
parkeerplaatsen in het kleinschalige 
dorpscentrum van Tolbert is geen 
eenvoudige opgave. Hoewel de 
welstandscommissie begrip had voor 
de wens om deze supermarkt voor 
het dorp te behouden, had zij ook 
problemen met de keuze van de plek 
en het voorgestelde parkeerterrein. 
Door de voorgevel van de supermarkt 
verder naar achteren te leggen,  
ontstond een gat in de bebouwing 
langs de Hoofdstraat. Libau en de 

gemeente hebben samen gezocht 
naar mogelijkheden om de kwaliteit 
van de plek te verbeteren. Belangrijk 
uitgangspunt daarbij was dat de 
bestaande wegenstructuur herkenbaar 
zou blijven. De betrokkenen besloten 
dat de volgende fase bestaat uit de 
herontwikkeling van het terrein van 
de bestaande supermarkt. Daarbij 
kan ook de aansluiting op het gebied 
grenzend aan de monumentale kerk 
integraal worden aangepakt.  

ARCHITECTENSELECTIE 
BREDE SCHOOL OOSTINDIE 
De welstandscommissie toetste in 
2018 de ontwerpen die architecten 
voor de nieuwe brede school in 
Oostindië maakten. Zij deed dit 
aan de hand van door de gemeente 
vastgelegde criteria ten aanzien van 
het gebouw, de inpassing op de plek 
en de inrichting van de omliggende 
ruimte. De gemeente vroeg Libau 
vervolgens om bij de definitieve 
architectenselectie betrokken te 
zijn. De positie op de kavel, de 
herkenbaarheid van het gebouw, de 
duurzaamheid van de materialen en 
de zorgvuldige uitwerking van de 
buitenruimte speelden daarbij een 
grote rol. De welstandscommissie 
waardeert deze selectieprocedure,  
omdat architectuur in brede zin een 
wezenlijk selectiecriterium is geweest. 
Juist bij dit publieke gebouw, dat een 
baken vormt in de nieuwe wijk, is dit 
volgens haar van belang. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 270 behandelingen, 
waarvan 88 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen. 
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 2

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 Leek 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 Leek 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 

Leek: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIES
• De eigenaar van de rijwoningen 

voor ouderen aan de Jonkerslaan 
in Leek diende een plan in voor de 
verduurzaming van deze woningen. 
De éénlaagse woningen krijgen 
een nieuwe geïsoleerde kap en 
de gevels worden vernieuwd. Bij 
de beoordeling van het voorstel 
constateerde de rayonarchitect dat 
niet alleen de kopgevels van de rijen 

belangrijk zijn voor het gevelbeeld, 
maar ook de gemetselde muren aan 
de buitenzijde, tussen de terrassen 
van de woningen. Deze muren zijn 
bovendien medebepalend voor de 
wijze waarop de woningen vanaf 
de straat worden ervaren. De 
commissie adviseerde daarom om 
het karakteristieke beeld van de 
metselwerkschijven te handhaven en 
deze schijven niet te voorzien van 

een afwijkende gevelbekleding. Juist 
hierdoor zou ook ruimte ontstaan 
om de terugliggende glaspuien te 
veranderen. De woningcorporatie 
bedacht vervolgens een creatieve 
oplossing die ervoor zorgt dat 
de woningen kunnen worden 
verduurzaamd met behoud van het 
karakteristieke beeld. 

OUDERENWONINGEN JONKERSLAAN LEEK
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