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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, archeologie 
en cultureel erfgoed van de 
gemeente Midden-Groningen en is 
vertegenwoordigd in de gemeentelijke 
erfgoedcommissie. Wij adviseren 
daarnaast op projectbasis over 
ruimtelijke vraagstukken. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2018. 
 
ARCHEOLOGISCH 
BUREAUONDERZOEK 
DREVENBOS 
Het plan om in het Drevenbos in 
Hoogezand een poel aan te leggen, 
leidde tot het verzoek aan Libau om 
de kans op archeologische resten in 
beeld te brengen. Het Drevenbos ligt 
in een gebied waar het prehistorische 
dekzand nog grotendeels is afgedekt 
door een dunne laag restveen. Uit 
eerder onderzoek in de directe 
omgeving bleek dat in het dekzand 
nog een vrijwel volledig intact 
podzolprofiel aanwezig is. Ook 
zijn er rondom het plangebied 
meerdere vuursteenvindplaatsen 
bekend, waarvan de meeste uit 
de middensteentijd dateren. 
Libau adviseerde om middels 
booronderzoek te kijken of er een 
kans bestaat op intacte resten. Die 
kans bleek, dankzij een al eerder 
verstoorde bodem, gering.  
 
DUURZAME ENERGIE MET 
RUIMTELIJKE KWALITEIT IN 
GAS(T)VRIJ STEENDAM 
De dorpsbewoners van Steendam 
vroegen Libau hen te ondersteunen bij 
de zoektocht naar geschikte locaties 

voor kleinschalige windturbines en 
zonnepaneelvelden. 
Libau ontwikkelde daarop, samen met 
de dorpsbewoners, een workshop 
waarin de aanwezigen de kwaliteiten 
van de dorpsomgeving verkenden 
en scenario’s opstelden voor de 
wijze waarop met de plaatsing 
van de duurzame energiebronnen 
kan worden omgesprongen. De 
drie meest kansrijke scenario’s en 
een voorkeursscenario werden 
vervolgens in een advies vastgelegd. 
Het voorkeursscenario gaat uit van de 
realisatie van een verduurzamingspark 
aan het Afwateringskanaal van 
Duurswold, met ruimte voor 
waterberging, natte natuur, 
windturbines en zonnepaneelvelden. 
Dit scenario is unaniem omarmd en 
wordt in een ontwerpatelier met alle 
relevante partijen en onder leiding van 
Libau verder uitgewerkt. 

INPASSING PLUIMVEE-
STALLEN NOORDBROEK
De eigenaar van een gemengd 
agrarisch bedrijf in Noordbroek wil 
meer diervriendelijk gaan werken en 
daarom twee nieuwe pluimveestallen 
bouwen. Libau ontwikkelde een 
erfontwikkelingsschets waarin 
wordt ingezet op behoud van het 
compacte karakter van het erf door 
de nieuwe stallen ten opzichte van de 
aanwezige hoofdrichting te draaien.  
Het lange gevelbeeld dat hierdoor 
aan de noord- en westzijde ontstaat, 
wordt verzacht middels een dubbelle 
bomenrij met onderbeplanting. De 
enkele rij iepen aan de zuidzijde van 

het erf wordt verder naar achteren 
gezet en in de bestaande haag aan de 
voorzijde van de boerderij wordt een 
rij bomen geplant. De woning van de 
oorspronkelijke ontginningsboerderij 
komt daarmee ruimtelijk centraler op 
het erf te liggen. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 335 behandelingen, 
waarvan 76 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 21
Maatwerkgesprek: 1

WELSTANDSCOMMISSIE
De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens per 
2 weken. Deze commissie bestaat uit 
ten minste twee rayonarchitecten van 
Libau die gemandateerd zijn door de 
grote welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie 
vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Midden-Groningen 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 
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect / 

secretaris 

U I T G E L I C H T 

Midden-Groningen : cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• In de omgeving van de Nolensstraat 

in Hoogezand wordt een fors aantal 
woningen gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. Wijzigingen in de 
stedenbouwkundige opzet leiden 
tot meer groene ruimte tussen de 
panden. De welstandscommissie 
ondersteunde deze ambitie en 
adviseerde de blauwgekleurde 
gevelvlakken die de vernieuwde 
wijk het nodige accent moeten 
geven krachtiger uit te werken. Ook 

dit plan is inmiddels aangepast en 
goedgekeurd.

• De architect van het nieuwe 
gemeentehuis besloot deze 
zodanig te positioneren dat het 
Gorechtplein een markanter uiterlijk 
krijgt. De welstandscommissie 
was hier enthousiast over, maar 
vroeg nog wel aandacht voor 
de inrichting van de zuidzijde,  
waar een middenpassage gaat 
aansluiten op bestaande routes. Zij 
adviseerde bovendien een verdere 

uitwerking van de verdiept gelegen 
fietsenstalling. Het ontwerp is 
aangepast en vastgesteld.  

• De welstandscommissie was 
overwegend positief over 
het ontwerp voor een nieuw 
multifunctioneel centrum aan de 
Slochterveldweg in Slochteren, 
maar plaatste wel opmerkingen bij 
de entreepartij, de materiaalkeuze 
en de terreininrichting. Het 
aangepaste ontwerp werd vervolgens 
goedgekeurd. 
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