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ZICHT OP HAVEN MIDDELSTUM

MOLEN DE HOOP

OUDE OMGRACHTING BORG MIDDELSTUM 

NIEUWE TWEE ONDER EEN KAPPERS

PLAN MOLEN DE HOOP

BOERDERIj  CAZEMIER TOLBERT

HUIS MET SERRE IN WIRDUM LANDSCHAP RICHTING HET DORP GODLINZE

NIEUWBOUW CENTRUM LOPPERSUM 



Dorpsvisie miDDelstum 

Wat: expertmeeting. 

Doel: aanzet voor een dorpsvisie 

Middelstum. 

Middel: deelname aan expertbijeen-

komst met schetssessie, kennisinbreng 

stedenbouw.

Resultaat: eerste opzet dorpsvisie.

monumentenaDvies

Naast de monumentale molen De 

Hoop in Middelstum stond tot circa 

1950 een pakhuis voor de gemaalde 

producten. Het plan is om dit op 

dezelfde plek en in ruwweg hetzelfde 

volume te herbouwen en daarin onder 

meer vergader- en archiefruimte 

voor de historische vereniging en een 

verkooppunt onder te brengen. Het 

schetsontwerp gaat ervan uit dat de 

molen door het heropenen van later 

dichtgezette doorgangen verbonden 

wordt met de nieuwbouw. De monu-

mentencommissie is van mening dat 

een sterkere economische basis zal 

bijdragen aan duurzaam behoud van de 

molen. Het initiatief voor het nieuwe 

bijgebouw wordt dan ook toegejuicht. 

Ten aanzien van het schetsontwerp 

is in het kader van een vooroverleg 

met de ontwerper van gedachten 

gewisseld. Het advies van de commis-

sie is om de afstand tussen de molen 

en de nieuwbouw wat te vergroten, 

waardoor beide gebouwen naar ver-

wachting beter tot hun recht komen. 

Ook is het advies om te kiezen voor 

een rustiger gevelbeeld zodat de 

nieuwbouw oogt als een bescheiden, 

schuurachtig bijgebouw. Een her-

kenbaar hedendaagse toevoeging, 

maar vooral ook een gebouwtje dat 

dienstbaar is ten opzichte van de fraaie 

molen. De monumentencommissie 

ziet de nadere uitwerking met ver-

trouwen tegemoet.

in cijfers

Bouwplannen: 59, waarvan 41 niet 

strijdig en 18 met aanwijsbare moge-

lijkheden om de bezwaren te kunnen 

ondervangen.  

Huisadviseurschap: 3 adviestrajecten.  

Archeologische adviezen: 10

Keukentafelgesprekken: 6

Cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 5

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 welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Loppersum 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.	j. Swen arch AvB, 

   rayonarchitect 

u i t g e l i c h t 

Loppersum: cijfers & resultaten

welstanDsaDviezen

•	Het	uitbreidingsplan	De	Wijmers

kent een prominente hoeksituatie 

bij de toegangsweg naar Loppersum. 

Libau heeft vanwege deze bijzondere 

ruimtelijke positie veel aandacht 

gevraagd voor de stedenbouwkun-

dige structuur. Het woonhuis dat 

inmiddels op deze plek gerealiseerd 

is, vormt de hoeksteen van het uit-

breidingsplan. Ondanks het feit dat 

het niet aansluit op het beeldkwali-

teitsplan, past het goed in de beeld-

kwaliteit van Loppersum. 

•	In	het	centrum	van	Loppersum	is

nieuwbouw gepleegd, als onderdeel 

van de dorpsvernieuwing. Hoewel 

schaalvergroting bij nieuwbouw haast 

onontkoombaar is, heeft Libau veel 

aandacht gevraagd voor de dorpse 

uitstraling van de voorkanten. De 

welstandscommissie heeft waarde-

ring voor de gekozen architectuur, 

die ook op detailniveau zorgvuldig is. 
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