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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 2018. 
 
VERKENNING WIND 
EN ZON WIRDUM EN 
GARRELSWEER 
Vertegenwoordigers van de 
dorpsverenigingen van Wirdum en 
Garrelsweer vroegen de gemeente 
Loppersum om medewerking bij 
het plaatsen van één of meerdere 
kleinschalige windturbines, al dan niet 
in combinatie met zonnepanelen op de 
grond. Beide dorpsverenigingen wilden 
dit op een locatie aan de rand van de 
dorpsijsbaan doen. De gemeente vroeg 
Libau om de locaties te beoordelen 
op landschappelijke geschiktheid. 
Libau gaf in beide gevallen aan onder 
welke ruimtelijke randvoorwaarden 
de plannen gerealiseerd zouden 
kunnen worden. In Wirdum leidde dit 
inmiddels tot een vervolgtraject waarin 
het exacte aantal en de positionering 
van de kleinschalige windturbines 
worden bepaald.  

HERSTEL EN VERBOUW 
OCCO REINTIESHEERD
De eigenaar van de Occo 
Reintiesheerd, Het Groninger 
Landschap, diende een plan in om in 
de schuur van dit boerderijcomplex 
een appartement te realiseren dat 
voldoet aan de veiligheidsnormen. 
Dit betekent dat in het voorste deel 
van deze schuur, waarin zich ook de 
oude knechtenkeuken en het puthok 
bevinden, ingrepen worden gedaan. De 
knechtenbedstede, met een bijzonder 
bakstenen plafond, wordt verplaatst. 
De werkzaamheden in het voorhuis 

en de hals van de boerderij 
blijven beperkt doordat deze 
worden ingericht als museum en 
niet hoeven worden versterkt. 
De monumentencommissie had 
waardering voor de heldere 
wijze waarop de waarden en 
werkzaamheden in beeld zijn 
gebracht en voor de inspanningen 
die zijn verricht om de waardevolle 
onderdelen in het voorste deel van de 
schuur zoveel mogelijk op de huidige 
plaats en in onderlinge samenhang 
terug te laten keren. Mits zorgvuldig 
uitgevoerd, zal het huidige beeld dicht 
kunnen worden benaderd. Er is sprake 
van verlies van authenticiteit van 
bepaalde onderdelen, maar dit acht de 
commissie aanvaardbaar in het belang 
van het toekomstperspectief van het 
monument.

ARCHEOLOGISCH 
BUREAUONDERZOEK 
ZEERIJP
Het plan voor sloop en nieuwbouw 
van een schurencomplex aan de 
Garsthuizerweg leidde tot de 
vraag aan Libau om de kans op 
archeologische resten te onderzoeken. 
Het plangebied betreft een 
middeleeuwse huiswierde waar eerder 
bij een boring tot een diepte van 155 
cm bewoningssporen zijn aangetroffen. 
Libau adviseerde daarom om alle 
werkzaamheden onder maaiveld 
onder archeologische begeleiding uit 
te voeren.  

IN CIJFERS
Bouwplannen: 233 behandelingen, 
waarvan 86 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 15
Adviezen cultureel erfgoed /

monumentenadviezen: 48 
Adviezen ikv provinciale 
omgevingsverordening: 8
Adviezen karakteristieke objecten: 8 
Adviezen huisadviseurschap: 2

WELSTANDSCOMMISSIE
Twee rayonarchitecten van Libau 
bezoeken uw gemeente wekelijks. 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 
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  
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect / 

secretaris 

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Loppersum 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 

Loppersum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De eigenaar van een karakteristieke 

boerderij in Middelstum diende 
een plan in voor de aanpassing 
van het voorhuis, de sloop van de 
schuur daarachter en de bouw 
van een vrijstaande schuur op 
het achterterrein. Het plan werd 
zowel in de monumenten- als de 
welstandscommissie besproken. 
Beide vonden dat de afstand van de 
schuur tot de woning te groot was, 
waardoor de eenheid verdwijnt. 

Daarbij speelde ook mee dat de 
bestaande beplanting bij een compact 
erf kan worden behouden. 

• Ook het plan voor een vervangende 
woning in het beschermd 
dorpsgezicht van Loppersum werd 
aan beide commissies voorgelegd. 
Zij adviseerden om naast de oprit 
beplanting aan te brengen zodat 
het gat in de waardevolle en verder 
nagenoeg gesloten bebouwingswand 
aan de Schipsloot visueel wordt 
verkleind. De welstandscommissie 

adviseerde ook om de gevel wat 
ingetogener vorm te geven. Het 
aangepaste ontwerp is inmiddels 
vastgesteld. 

• Het plan om de schoorsteen van 
een woning in Loppersum aan de 
buitenzijde te versterken, tastte 
volgens de welstandscommissie 
het markante gevelbeeld van deze 
woning uit de jaren ’30 te veel 
aan. De constructie werd daarop 
aangepast aan de vorm van de 
woning. 
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