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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed voor 

de gemeente Loppersum. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2013.

 

DORPSSTRAAT 29 

OOSTERWIJTWERD 

De Mariakerk in Oosterwijtwerd 

behoort tot de oudste bakstenen 

kerken van Groningen. In het intieme 

interieur scheidt een koorhek 

het koor van het schip. Het koor 

fungeert in feite als mausoleum van de 

Ripperda’s, heren van Oosterwijtwerd. 

Een forse zandstenen epitaaf en drie 

rouwborden domineren de ruimte. 

De stichting Oude Groninger 

Kerken liet een restauratieplan 

voor deze kerk maken dat door 

de monumentencommissie met 

grote waardering vanwege de 

terughoudende aanpak besproken 

werd. Het pleisterwerk in de kerkzaal 

bijvoorbeeld, wordt niet integraal 

vervangen maar enkel daar hersteld 

waar dit noodzakelijk is en ook de 

banken worden slechts plaatselijk 

bijgewerkt. Het enige ingrijpende 

voorstel betreft het verwijderen 

van het eenvoudige, negentiende-

eeuwse plafond in de koorruimte. De 

commissie had begrip voor de wens 

om hier de oude balken in het zicht 

te brengen en zo de zeventiende-

eeuwse uitstraling van dit deel van 

het kerkinterieur te versterken. De 

hoog aan de wand geplaatste epitaaf 

en rouwborden zullen hierdoor naar 

verwachting nog beter tot hun recht 

komen. De commissie adviseerde wel 

om eerst beknopt bouwhistorisch 

onderzoek te doen naar de reden 

waarom het latere plafond is 

aangebracht en te achterhalen wat 

achter dit plafond verborgen zit. 

Zij adviseerde om de plannen af te 

stemmen op de uitkomsten van dit 

onderzoek.

KEUKENTAFELGESPREK

Aanleiding: bouwaanvraag voor 

nieuwe opslagruimte aan de Molenweg 

te Westeremden.

Middel: keukentafelgesprek met de 

betrokken agrarisch ondernemer en 

een landschappelijk inpassingsplan / 

erfinrichtingsplan.

Resultaat: een zodanige inpassing 

van de nieuwe schuur dat de 

nieuwe bouwwerken aan de open 

landschapszijde door groen worden 

verzacht en er op het voorerf meer 

groenkwaliteit wordt toegevoegd. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 64 behandeld, waarvan 

35 niet strijdig en 29 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 0 adviestrajecten.  

Archeologische adviezen: 11

Keukentafelgesprekken: 4

Cultureel erfgoed/monumenten-

adviezen: 7

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. Deze grote 

welstandscommissie bestaat uit 

externe deskundigen en vergadert 

eens per veertien dagen. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Loppersum 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

• ing. J. Swen arch AvB, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 

Loppersum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De ontwikkeling van het centrum 

gaat, zij het in een rustig tempo, 

gewoon door. In 2013 diende 

de eigenaar van een bouwmarkt 

een plan in, gebaseerd op het 

beeldkwaliteitplan van de gemeente. 

Libau stemde hier mee in, maar 

merkt wel op dat zij hier graag meer 

uit had willen halen. Het informele 

karakter van gebouwen met houten 

gevels uit het beeldkwaliteitplan 

wordt door dit bouwplan namelijk 

slechts ten dele gehonoreerd.  

De volgende ontwikkeling is de 

bouw van een supermarkt naast 

de kerk. Het nadeel van een 

rustig ontwikkelingstempo is dat 

een beeldkwaliteitplan minder 

haalbaar kan worden door de 

marktomstandigheden. Het is 

bijvoorbeeld de vraag of extra 

nieuwbouwwinkeltjes, die het geheel 

aan de kerkzijde moeten verfraaien 

en passend maken, nog haalbaar zijn. 

Libau beveelt daarom een herijking 

van het beeldkwaliteitplan van harte 

aan. 

MARIAKERK OOSTERWIJTWERDWINKEL FIXET ALS ONDERDEEL CENTRUMONTWIKKELING


