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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 2015.

OEZINGAWEER LOPPERSUM

Het boerderijcomplex Oezingaweer 
ligt ten noorden van Loppersum en 
omvat een kop-hals-romp boerderij 
met dubbele schuur en vrijstaand 
koetshuis. Aardbevingsschade aan 
de hoofdschuur leidde ertoe dat 
de eigenaar een plan indiende voor 
de renovatie van de boerderij. Het 
eerste plan kreeg een negatief advies, 
waarop een geheel nieuw ontwerp 
werd ingediend voor herstel van 
bevingsschade en de uitvoering 
van versterkende maatregelen. 
Dit plan betreft een totaalaanpak 
voor schadeherstel, waarbij ook de 
achterliggende oorzaken van het 
schadebeeld inzichtelijk zijn gemaakt 
en in het plan zijn meegenomen. De 
monumentencommissie achtte dit 
een zorgvuldig onderbouwd plan 
waarbij rekening is gehouden met 
de monumentale waarde van het 
boerderijcomplex.   

LOODS WIRDUM

De eigenaar van loonbedrijf Hamming 
in Wirdum wilde een nieuwe loods 
bouwen. Het plan, dat in overleg met 
Libau ontwikkeld is, gaat ervan uit dat 
de voorgevel van de loods is uitgelijnd 
met de overgang van de bestaande 
woning en schuur. De loods markeert 
hierdoor een logische grens naar het 

voorerf en kan zich op deze wijze als 
bijgebouw manifesteren. Nauwkeurige 
plaatsing van solitaire bomen op 
het voorerf leidt ertoe dat hier een 
representatieve ruimte ontstaat. De in 
het beeld dominante zuidelijke zijgevel 
wordt verzacht met een rij in de 
slootkant te plaatsen knotwilgen.

ARCHEOLOGIE & RIOLERING 

De gemeente Loppersum werkt al 
enkele jaren gefaseerd aan de 
verbetering van het rioleringsstelsel 
en herinrichting van wegen in de 
dorpskommen. Libau adviseert de 
gemeente hierbij op het gebied 
van archeologie. In het afgelopen 
kalenderjaar zijn Programma’s 
van Eisen (PvE’s) opgesteld voor 
de uitvoering van archeologische 
begeleiding van de werkzaamheden 
in Westeremden en Middelstum. 
In Westeremden zijn onder andere 
ophogingslagen van de wierde, een 
waterput en plaggenwanden van vier 
of vijf huizen uit de vroege
middeleeuwen gevonden. 

ARCHEOLOGISCHE 

VERWACHTINGSKAART

De bestaande Archeologische 
Verwachtingskaart en 
Beleidsadvieskaart van de gemeente 
Loppersum is gemaakt in 2008. 
Archeologisch onderzoek leidde 
sindsdien tot voortschrijdend inzicht 
en ook de landelijke regelgeving 
veranderde in de tussentijd. 
De gemeente verzocht Libau 
daarom tot een herziening van het 
archeologiebeleid. De herziene kaart is 
in concept opgeleverd.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 135 behandeld, waarvan 
87 niet strijdig en 48 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 23
Keukentafelgesprekken: 4
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 23

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 
vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Loppersum in 2015 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Loppersum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De eigenaar van een woning aan de
Hoofdstraat in ’t Zandt diende een 
uitbreidingsplan in. De nieuwbouw 
wordt op terughoudende wijze 
achter de bestaande woning 
gesitueerd. De gekozen architectuur 
is eigentijds met een houten 
gevelbekleding en grote glaspuien 
aan de tuinzijde. De uitbreiding heeft 

een eigen signatuur die zich goed 
verhoudt tot de bestaande woning.

• Om aardbevingsschade te
voorkomen, worden op 
verschillende plekken in de 
gemeente Loppersum huurwoningen 
versterkt en verduurzaamd. De 
aanpak aan de Badweg en de 
Sjuxmerweg in Loppersum was 
bijzonder omdat de rijen woningen 

hier om de hoek, naast en tegenover 
elkaar staan. Omdat het beeld in de 
straat hierdoor ingrijpend verandert, 
vond de welstandscommissie 
een stedenbouwkundig kader en 
onderlinge afstemming van de 
plannen noodzakelijk. Libau nam, om 
dit te bevorderen, het initiatief voor 
een evaluatiebijeenkomst met alle 
betrokken partijen.  

HOOFDSTRAAT ‘T ZANDT SJUXUMERWEG LOPPERSUM


