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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 2017.

HERBESTEMMING KERK 
OBERGUM
De kerk op de wierde van Obergum 
werd vanaf de eerste helft van 
de dertiende eeuw gebouwd. De 
huidige eigenaar diende het plan 
in om het gebouw in samenhang 
met het kinderboekenmuseum 
te gaan gebruiken en daartoe 
een aantal ingrepen te doen. De 
monumentencommissie adviseerde 
in vier rondes over het plan en heeft 
waardering voor de wijze waarop 
de partijen elkaar gaandeweg het 
adviestraject zijn genaderd. Het 
gevolg hiervan is onder andere dat 
de geplande nieuwe entree aan de 
zuidzijde is komen te vervallen. De 
reeks spitsboogvensters aan deze zijde 
blijft daardoor ook met de nieuwe 
bestemming het beeld bepalen. De 
noordzijde van de kerk krijgt een 
aanbouw in de vorm van een zwart 
houten schaalmodel van de kerk. De 
meningen hierover liepen binnen de 
monumentencommissie dusdanig 
uiteen dat deze uiteindelijk besloot 
om hier, bij gebrek aan een eenduidige 
mening, ruimte aan te bieden. 

ARCHEOLOGISCH 
ONDERZOEK N361 
Het plan van de provincie om de 
verkeersveiligheid van de weg tussen 
Winsum en Groningen te verbeteren, 
leidt op verschillende plekken tot 
ingrepen in de bodem. De gemeente 

Winsum vroeg Libau om archeologisch 
bureauonderzoek te doen voor het 
deel van het tracé dat zich op haar 
grondgebied bevindt. De N361 loopt 
grotendeels over de oeverwal van 
de Hunze/het Reitdiep, passeert 
meerdere wierden en oude erven 
en doorkruist oude waterlopen 
en wegen. De oeverwal wordt 
sinds de ijzertijd bewoond en de 
omgeving hiervan raakte vanaf de late 
middeleeuwen dichter bewoond. Libau 
adviseerde om bij ingrepen die dieper 
reiken dan 40 cm een archeologisch 
booronderzoek uit te voeren. Dit 
maakt duidelijk of er sprake is van 
intacte archeologische resten. 

ZONNEPANELEN OP 
RIJKSMONUMENT
De eigenaar van een rijksmonument 
aan de Stationsweg in Winsum wilde 
op het bovenste platte dak hiervan 
zonnepanelen leggen. Dit bijzondere 
pand is in 1931 gebouwd in verstrakte 
Amsterdamse Schoolstijl, met 
zakelijk-expressionistische invloeden. 
Zonnepanelen kunnen behoorlijk 
afbreuk doen aan het waardevolle 
architectonische beeld hiervan, maar 
de eigenaar wilde ze gelukkig zodanig 
plaatsen dat daarvan geen sprake was.  
De monumentencommissie adviseerde 
daarom positief. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 118 behandelingen, 
waarvan 36 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 10
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 11
Adviezen in kader provinciale 

omgevingsverordening: 8
Adviezen huisadviseurschap: 3

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 Winsum in 2017 
als volgt samengesteld:
• H.H. Assies, 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. Zijlstra-van der Veen, burgerlid 

Winsum
• ing. R.R. Woltjes, rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Winsum in 2017 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. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Winsum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 
• De gemeente Winsum besteedde in 

2017 veel aandacht aan handhaving 
van de welstandsregels en vroeg de 
welstandscommissie in dat kader 
een aantal keren om te adviseren. 
Het ging daarbij onder andere om 
een illegaal gebouwde overkapping 

in Ezinge, een illegaal geplaatste 
container in Garnwerd en een 
caravan in Baflo. Deze laatste werd 
gebruikt als berging.

• De welstandscommissie was blij 
met het plan van de gemeente om 
de omgeving van De Boog aan te 
pakken middels nieuwbouw en 

renovatie. De gemeente stelde geld 
beschikbaar voor de verbetering van 
individuele winkelpanden en vroeg 
de welstandscommissie te adviseren 
over de plannen die in dit kader 
worden ingediend. 
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