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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Winsum en adviseert 

op projectbasis over ruimtelijke 

vraagstukken. Deze kaart geeft een 

beeld van onze inzet in 2014.

KERKSTRAAT WINSUM

Wat: ondersteunen architect bij 

het verbeteren van een bouwplan 

dat een negatief advies kreeg van de 

welstandscommissie.  

Doel: zorgvuldige stedenbouwkundige 

en architectonische inpassing van een 

appartementencomplex, passend bij 

het karakter van de omgeving.

Middel: locatiebezoek, formuleren 

stedenbouwkundige uitgangspunten, 

ontwerpoverleg en begeleiding 

ontwikkeling bouwplan.

Resultaat: een sterk verbeterd 

bouwplan.

TAMMESWEG DEN ANDEL

Het plan voor sloop en nieuwbouw 

van een woning aan de Tammesweg 

in Den Andel was aanleiding voor 

een verzoek om een archeologisch 

en cultuurhistorisch advies. Het 

plangebied ligt namelijk aan het 

Westernielandsemaar, de voormalige 

Hunze, nabij de plaats waar de 

Hunze via de Hiddingezijl naar zee 

afwaterde. In de omgeving hiervan 

stond in de middeleeuwen bovendien 

een klooster. De conclusie was 

dat de kans bestond dat in het 

plangebied archeologische resten 

uit de middeleeuwen en de nieuwe 

tijd zouden worden aangetroffen. 

Het gaat daarbij om resten van een 

kloosterboerderij en om resten van 

activiteiten rondom de zijl. 

INVENTARISATIE 

KARAKTERISTIEKE PANDEN

Doel: belangrijke cultuurhistorische 

waarden op gebouwniveau opnemen 

in het nieuwe bestemmingsplan.  

Beeld: uit de opgenomen 

selectie blijkt de waarde van het 

historische bebouwingsbeeld in de 

gemeente Winsum. Op de vele, 

oude bewoningsplaatsen in het 

eeuwenoude wierdenlandschap zijn 

nog vaak historische boerderijen 

aanwezig. Deze boerderijen bestaan 

overwegend uit vrij sober uitgevoerde 

kop-(hals-)rompboerderijen, maar 

ook Oldambtster boerderijen 

en villaboerderijen komen 

voor. In Aduarderzijl, Klein- en 

Groot-Wetsinge, Saaxumhuizen 

en Wierumerschouw voert 

een waardevol, kleinschalig 

bebouwingsbeeld de boventoon.

Hoe verder: de geselecteerde 

objecten vormen ankerpunten in het 

bebouwingsbeeld en zijn dragers van 

de streekeigen identiteit. Voor wat 

betreft de planologische vertaling 

moeten nog keuzes worden gemaakt. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 47 behandeld, waarvan 

25 niet strijdig en 22 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 6 adviestrajecten. 

Archeologische adviezen: 14

Maatwerkbenadering: 4 adviezen.

Cultureel erfgoedadviezen: 3

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Winsum 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. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

Winsum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De aula aan het Kerkpad in

Obergum krijgt een nieuwe functie. 

Het interieur wordt in dat kader 

sterk gerenoveerd en aan de 

buitenzijde komen enkele markante 

zaken zoals een groot etalagevenster 

en een wit gestuct gevelvlak met 

tekst. Het meest opmerkelijke is de 

bekleding aan de zuidzijde met op de 

rechtergevel een reliëf in de vorm 

van een boekenkast. De commissie 

was positief over het nieuwe uiterlijk 

en vond dit op deze verborgen plek 

in het  beschermd dorpsgezicht niet 

storend voor het aanzien van het 

cultuurhistorisch beeld. Wel vroeg 

ze aandacht voor een zorgvuldige 

detaillering van de randen.  

• De eigenaar van een agrarisch bedrijf

aan de Kievesterweg in Rasquert 

diende een plan in voor de bouw 

van een tweede dienstwoning. Dit 

plan was het vervolg op een eerder 

gevoerde maatwerkbenadering en 

behelsde een eigentijdse woning die 

met gevoel voor detail is vormgege-

ven. De inrichting van de omgeving 

speelde sterk mee in het ontwerp. 

Via gesprekken met de opdrachtge-

ver en een eerste advies werd nog 

het nodige veranderd aan de gevel-

compositie. De woning is bovendien 

in tweede instantie nog verplaatst. 

Hierdoor ontstond een meer zicht-

bare relatie met de nieuwe stal.  
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