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4321

C

B

A

drsn A - nieuw

drsn B - nieuw

Winkel
003

25.2 m²
Slaap-/badkamer

023

Kamer
001

Keuken
006

Hal
008

Badkamer
021

Tochtportaal
010

2510 6175
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3

7

CV
002

trap:
optrede: 201,3 mm.
aantrede: 200,0 mm.
breedte: 800,0 mm.

geen deur, 
huidige deur vanuit de gang vervalt qua functie. 
kozijn en deur wel laten zitten.

houtkachel 
(op verdieping achter knieschot)

stalen portaal

toilet

bidet

kastenwand

bed
1800x2100

bad/douche 
combi

water en 
elektra in  
kolom

Kantoor
009

MK
004

voorzetwand boven 
deur tbv kachelpijp

bestaande meterkast

Gang
007

15521
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15332

280 2204 135 3071 100 50 290 220
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5

6
2
2

0

BM

BM

6kg - Schuim

HSB wand,
schoor tussen de 
kolommen

stalen ligger

stalen kolom

buitenblad versterken
d.m.v. Quake Shield

buitenblad versterken
d.m.v. Quake Shield

2960 340 5682

bestaande voorzetwanden slopen 
en na storten betonvloer opnieuw opzetten
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C

B

A

drsn A - nieuw

drsn B - nieuw

27.0 m²
Eet-/woonkamer
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27.9 m²

Eet-/woonkamer
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Hal
101
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7.0 m²
Badkamer
108

7.0 m²
Badkamer
105

15.4 m²
Slaapkamer
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425 5683 367 4894

3783 100 500 100 3536 100 2824

100 1887 100 2149 100
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12.3 m²
Slaapkamer

107

- warmwater door close-in boilers
  in het aanrecht
- verwarming via bestaande 
  cv-ketel van de woning
- ventilatie-unit in techniek ruimte(102)
  afm. 350x355x294
  2 stuks naast elkaar hoog in de ruimte
  ITHO CVE-S ECO H

glazen wand (mat glas)
met schuifdeur

bestaand schoorsteenkanaal
langs het schuine dak
afm. 500x500mm.

techniek
102

D05

N-02

D06

N-02

BM

BM

6kg - Schuim

BM

BM

BM

BM

v v

vv

rookkanaal kachel woonkamer
verslepen in dakbeschot
Ø125 mm.

+7300

321

+430

+4200

-955

drsn B - nieuw
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Slaapkamer
104

Badkamer
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Slaapkamer
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Hal
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CBA
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Eet-/woonkamer
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Kamer
001

Slaap-/badkamer
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Hal
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2
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2
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Badkamer
108

3
0
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D01

N-02

D04

N-02

D03

N-02

+7300

321

-70

+4200

drsn B - nieuw

2510 6175

beglazing vervangen door
dubbel- en geluidreducerend glas
(grijs gearceerde belazing)

beglazing vervangen door
dubbel- en geluidreducerend glas
(grijs gearceerde belazing)

+7300

C B A

+345

+4200

drsn A - nieuw

7037 5154

beglazing vervangen door
dubbel- en geluidreducerend glas
(grijs gearceerde belazing)

+145

+7300

CBA

+4200

drsn A - nieuw

5154 7037

+7300

3 2 1

+145

+4200

drsn B - nieuw

25106175

v vvv

Algemene opmerkingen
- Maatvoering aangegeven in ‘mm’
- Peilmaten aangegeven in ‘mm’
- Alle aangegeven maten in het werk te controleren
- Toegepaste materialen moeten voldoen aan het Bouwbesluit
- Beton-, staal- en/of houtconstructie volgens berekening constructeur
- Doorvalbeveiliging, algemeen en bij beglazing, conform veiligheidseisen bouwbesluit en desbetreffende normering.
- RC-waarde: buitengevel: minimaal  4,5 m2K/W 

dak: minimaal  6,0 m2K/W 
- beglazing:   U-waarde:    maximaal 2,2 W/m2K

Dak-, vloer en wandopbouw
Dakopbouw - plat dak:
- dakbedekking
- isolatie (PIR), RC = minimaal 6,0 m2K/W 
- OSB plaat, d=18mm.
- houten balklaag
- rachels 60x20mm
- gipsplafondplaat 9,5mm

Dakopbouw - pannendak:
- bestaande dakpannen
- panlat (nieuw)
- OSB plaat, d=18mm. (nieuw)
- bestaande dakopbouw
(gedeelte van het dak is van buiten geisoleerd. 
de dubbele OSB tpv die situatie aanbrengen onder de isolatielaag)

Buitengevel verdieping:
- mortel-weefsel laag
- isolatie, RC = minimaal 4,5 m2K/W 
- OSB plaat, d=18mm.
- stijl + regelwerk met isolatie, d=171mm.
- OSB plaat, d=18mm.
- gipsplaat, d=12,5mm.

Dragende scheidingswanden verdieping:
- gipsplaat, d=12,5mm.
- OSB plaat, d=18mm.
- stijl + regelwerk (171x38mm) met isolatie
- OSB plaat, d=18mm.
- gipsplaat, d=12,5mm.

Lichte scheidingswanden verdieping:
- gipsplaat, d=12,5mm.
- stijl + regelwerk (89x38mm) met isolatie
- gipsplaat, d=12,5mm.

Woningscheidende wand verdieping (as 3):
- gipsplaat, d=12,5mm.
- OSB plaat, d=18mm.
- stijl + regelwerk (120x38mm) met isolatie
- OSB plaat, d=18mm.
- spouw/stelruimte, d=30mm.
- OSB plaat, d=18mm.
- stijl + regelwerk (120x38mm) met isolatie
- OSB plaat, d=18mm.
- gipsplaat, d=12,5mm.

Vloeropbouw begane grond (ruimtenummer 001, 004, 006, 007, 009, 010 en 023):
- bestaande vloerafwerking.
- afwerkvloer met vloerverwarming
- constructieve betonvloer t.b.v. bouwkundig versterken
- schuimbeton

Vloeropbouw begane grond (ruimtenummer 002, 008 en 021):
- bestaande vloer handhaven

Vloeropbouw begane grond (ruimtenummer 003):
- bestaande betonvloer slopen
- constructieve betonvloer t.b.v. bouwkundig versterken

Verdiepingsvloer:
- vloerafwerking
- akoestische laag, 40mm.
- dubbele plaat OSB, 2x18mm.
- houten balklaag
- bestaande verdiepingsvloer (hout/beton)

Installaties appartementen verdieping
handblusapparaat (6kg schuim)

6kg - Schuim

BM

BM rookmelder

v
afzuigpunt ventilatie

v ventilatierooster in glas
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10 Inlaatwerk – plek om te schuilen
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Libau verzorgde de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed in de 
gemeente Ten Boer. Deze kaart geeft 
een beeld van onze inzet in 2018.
 
VERSTERKING 
GEMEENTELIJK MONUMENT
De kans op veiligheidsrisico’s bij 
een aardbeving, leidde tot een 
versterkingsplan voor het woon-
winkelpand bij de brug aan de B. 
Kuiperweg in Ten Post. Dit pand is 
recent door de gemeente aangewezen 
als gemeentelijk monument. De 
uitkomst van een lang en intensief 
planproces is dat een belangrijk deel 
van de versterking wordt weggewerkt 
in een dubbele vloerconstructie. 
Dit brengt met zich mee dat de 
dakopbouw aan de tuinzijde moet 
worden vergroot om voldoende 
stahoogte te houden. Deze ingreep 
bevindt zich op een plek die niet direct 
in het zicht is en waar in het verleden 
al wijzigingen zijn aangebracht. 
De monumentencommissie 
had waardering voor de 
versterkingsoplossing, maar nog 
wel wat vragen ten aanzien van de 
uiteindelijke uitvoering en detaillering 
van enkele monumentale onderdelen 
van het pand zoals de fraaie winkelpui, 
de vensters en een schouw.     

ARCHEOLOGISCH BUREAU-
ONDERZOEK GEBIED ROND 
KERK GARMERWOLDE
De Stichting Oude Groninger 
Kerken wilde het bijgebouw bij de 
kerk in Garmerwolde vervangen 
en vroeg Libau om archeologisch 
bureauonderzoek te doen. De kerk 
en het kerkhof van Garmerwolde 
liggen op een kerkwierde uit de 

middeleeuwen en het oudste deel van 
de kerk, de vrijstaande kerktoren, 
dateert uit 1251. In het laatste 
kwart van de 13de eeuw werd hier 
een Romano-Gotische kruiskerk 
bijgebouwd, waarvan nu alleen nog 
het transept en het koor over zijn. 
Het plangebied overlapt deels met de 
historische gracht rondom het kerkhof 
en deels met een naastgelegen erf. 
De kans dat eventuele archeologische 
resten al eerder verstoord zijn is 
groot, maar dieper gelegen resten, 
zoals oude grachtvullingen, kunnen nog 
intact zijn. Deze resten worden gezien 
de beoogde funderingsdiepte echter 
niet bedreigd.    

VERBOUWING, RENOVATIE 
EN VERSTERKING 
DORPSHUIS GARMERWOLDE 
Het dorpshuis in Garmerwolde 
dateert uit 1898 en staat op de 
Cultuur Historische Inventarisatie 
lijst van Ten Boer. De locatie heeft 
een hoge cultuurhistorische waarde 
doordat hier al sinds 1750 een 
herberg staat. Het plan voor de 
versterking en renovatie van het 
pand gaat ervan uit dat het voorhuis 
van binnenuit versterkt wordt. De 
achterbouw wordt integraal vervangen 
door nieuwbouw in stijl met het 
voorhuis. De welstandscommissie 
heeft met plezier meegedacht over dit 
inspirerende plan en het vervolgens 
goedgekeurd. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 81 behandelingen, 
waarvan 27 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 11 

Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 11
Adviezen karakteristieke objecten: 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 Ten Boer 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    
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect

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

Ten Boer: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De welstandscommissie was 

positief over het ontwerp voor de 
Industriewaterfabriek die bij de 
waterzuivering in Garmerwolde 
gebouwd wordt. Het ontwerp voor 
de nieuwe gebouwen is eenduidig 
in opbouw en de gebouwen zijn 
uitsluitend vanaf het water zichtbaar. 
Het ontwerp onderscheidt zich van 
een standaardfabriekshal, dankzij het 
ritme van ingetogen roodgekleurde 
staanders en gevels van horizontaal 

thermisch verduurzaamd hout.     
• De welstandscommissie vond dat het 

ontwerp voor een kindcentrum aan 
de Riekele Prinsstraat in Ten Boer 
buitengewoon goed op de plek was 
ingepast. Zij had waardering voor 
de compleetheid van het ontwerp 
en de eenduidige wijze waarop het 
schoolplein en de buitenruimte 
ontworpen zijn.      

• Aardbevingsschade leidde ertoe dat 
een woning aan de Kollerijweg in 
Woltersum geheel vervangen moet 

worden. De woning is onderdeel van 
een waardevol stedenbouwkundig 
ensemble. Het voorgestelde ontwerp 
voor de vervangende woning ging 
uit van cortenstalen en houten 
gevels in plaats van baksteen. De 
welstandscommissie vond dit, 
gezien de kleurverwantschap, goed 
mogelijk en adviseerde om het plan 
architectonisch en bouwkundig 
gedetailleerd uit te werken.  

ARCHITECTEN ADVISEURS

Perspectief Speelgebied

KOLLERI JWEG WOLTERSUMKINDCENTRUM RIEKELE PRINSSTRAAT TEN BOER
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