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

WESTERWIJTWERD

Wat: advies toevoeging (bedrijfs)
woning  in historische kern 
Westerwijtwerd.
Middel: analyse kwaliteiten en kansen, 
verkennen ontwikkelingsmogelijkheden 
met meeweging van de archeologische 
en cultuurhistorische waarden van de 
plek.
Resultaat: advies in woord en beeld 
met door de gemeente gedragen 
stedenbouwkundige kaders en 
beeldkwaliteitscriteria. Het plan kan 
hiermee passend worden ontwikkeld.

TER APELER VENNEN

Tussen Stedum en Winneweer 
en in het oude kweldergebied van 
Noordoost Fivelingo, staat de boer-
derij ‘Ter Apeler Vennen’. De naam 
verwijst naar het Kruisherenklooster 
in Ter Apel, dat tussen 1503 en 1594 
eigenaar was van deze boerderij. De 
boerderij staat op een huiswierde 
die is ontstaan langs een destijds nog 
actieve meander van de rivier de Fivel. 
Aangezien deze meander waarschijn-
lijk al vóór de late middeleeuwen is 
dichtgeslibd, zal ook de wierde van 
voor deze periode dateren. Het is niet 
ondenkbaar dat deze locatie al sinds 

de late ijzertijd/vroege Romeinse tijd 
bewoond is. De huidige eigenaar wilde 
op zijn erf een nieuwe werktuigloods 
bouwen en daarbij de bestaande 
opstallen slopen. Libau concludeerde 
dat daarbij rekening moet worden 
gehouden met de aanwezigheid van 
archeologische resten uit de vroege en 
late middeleeuwen en de nieuwe tijd. 
Resten uit de ijzertijd en de Romeinse 
tijd kunnen bovendien niet worden 
uitgesloten. Het advies was om de 
voor de bouw van de werktuigenloods 
noodzakelijke bodemingrepen onder 
archeologische begeleiding te laten 
plaatsvinden.   

AARDBEVINGSSCHADE 

EENUM

De gemeente Loppersum ligt in het 
kerngebied van de aardbevingen. Bij 
het boerderijcomplex ‘Randelweer’ 
zijn als gevolg hiervan de rookkanalen 
met schoorstenen van het voorhuis 
gedemonteerd en de voorgevel van 
de schuur en het stookhok gestut. 
Het restauratieplan omvatte een 
pakket aan herstelwerkzaamheden 
en maatregelen ter versterking van 
de constructie van met name ook de 
kap van het voorhuis. Deze kap heeft 
ervoor gezorgd dat de rechterzijde 
van het pand bij bevingen naar buiten 
wordt gedrukt. De commissie had 
waardering voor de aanpak die niet 
alleen doeltreffend werd geacht, maar 
ook terughoudend ten aanzien van 
de monumentale waarden. Zij gaf aan 
dat het voegwerk bij de uitvoering 

bijzondere aandacht en de inzet van 
vaklieden vergde. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 91 behandeld, waarvan 
60 niet strijdig en 31 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Advisering ruimtelijke vraagstukken: 2
Archeologische adviezen: 29
Maatwerkbenadering: 5 adviezen.
Cultureel erfgoed adviezen: 10

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. 
De grote welstandscommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente Loppersum 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
• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

 

U I T G E L I C H T 

Loppersum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Een woonboerderij aan het
Jaagpad in Westernieland was door 
aardbevingsschade onbewoonbaar 
geworden. De eigenaar liet 
daarop een aardbevingsbestendige 
woning ontwerpen in de vorm 
van een Romneyloods. De 
welstandscommissie oordeelde dat 
dit aanvaardbaar was. Er ontstaat 
meerwaarde voor de plek doordat 
een op zich industriële bouwvorm 

een architectonische bewerking 

krijgt.
• Een prijsvraag voor een ontwerp

voor de nieuwe sportaccommodatie 
in Middelstum leidde tot de 
mogelijkheid om voor een 
bovengemiddeld plan te kiezen. 
Libau was nauw betrokken bij het 
keuzetraject en adviseerde niet 
alleen om voor het winnende 
ontwerp te gaan vanwege de 
hoogwaardige architectuur, maar 
ook vanwege de goede inpassing op 
de bestaande locatie.   

• Wierden en Borgen en De Zijlen
in Middelstum ontwikkelden samen 
een plan voor de bouw van een 
appartementencomplex voor 
senioren en cliënten van De Zijlen. 
De welstandscommissie adviseerde 
om de in het eerste ontwerp wat 
verstopte entree meer uitdrukking 
te geven en de aansluitingen in 
de volumeopbouw sterker aan te 
zetten. Het resultaat is een geslaagde 
invulling.    

COLMGATE MIDDELSTUMWOONBOERDERIJ  IN DE VORM VAN ROMNEYLOODS


