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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed van 
de gemeente Zuidhorn en adviseert 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2015.

INVENTARISATIE 
KARAKTERISTIEKE PANDEN
Libau inventariseerde de afgelopen 
jaren 489 karakteristieke panden in 
het buitengebied van Zuidhorn. De 
inventarisatie, en de bijbehorende 
waardering van de panden, biedt 
de mogelijkheid om de meest 
waardevolle panden te beschermen 
tegen sloop of een ingrijpende 
verbouwing. Voorafgaand aan 
de objectgerichte selectie is een 
gebiedsgerichte analyse opgesteld 
van het brede ‘verhaal van Zuidhorn’, 
een kernachtige beschrijving van 
de ontstaansgeschiedenis van het 
landschap, het grondgebruik, de 
bewoningsgeschiedenis en de 
sociaaleconomische ontwikkeling. 
Daarnaast is een analyse 
opgenomen van de streekeigen 
bebouwingstypen, die voorkomen 
in het buitengebied van Zuidhorn. 
Deze analyse vormt de basis voor 
de selectie. De panden zijn daarnaast 
getoetst aan de hand van hun 
cultuurhistorische, architectonische 
en stedenbouwkundige waarde. Ook 
de authenticiteit en de zeldzaamheid 
speelden een rol.  
De voorselectie, gemaakt door Libau, 
is besproken met de gemeentelijke 
Monumentencommissie en 
vertegenwoordigers van de gemeente. 
Uiteindelijk kregen 42 gebouwen 
het predicaat ‘karakteristiek’.  

Behalve boerderijen, kent de lijst 
ook 4 arbeiderswoningen, een 
brugwachterswoning, enkele 
rentenierswoningen, een 
baanwachterswoning en een gemaal 
annex transformatorhuis. De 
geselecteerde objecten vormen 
ankerpunten in het bebouwingsbeeld 
en zijn dragers van de streekeigen 
identiteit.

ARCHEOLOGISCH 
ONDERZOEK KADES
De behoefte om de kade in Saaksum 
te verdiepen en een deel van de kades 
in Kommerzijl te reconstrueren, 
leidde tot het verzoek aan Libau om 
archeologische bureauonderzoeken. 
In Saaksum ging het om de westelijke 
kade van het Oldehoofsche Kanaal. 
Dit gedeelte is onderdeel van het 
Saaksumermaar, dat een natuurlijke 
oorsprong kent en het Reitdiep 
met de zee en andere waterwegen 
verbond. Hier kunnen archeologische 
resten aanwezig zijn die te maken 
hebben met transport en handel over 
water of van activiteiten die daarmee 
samenhangen. Libau adviseerde om 
het verdiepen van de kade onder 
archeologische begeleiding te laten 
plaatsvinden.
Langs de zeearm bij het huidige 
Kommerzijl werd tussen 1571 en 1577 
zout gewonnen uit zeewater. Ter 
verdediging hiervan werd een schans 
gebouwd die aan het eind van de 
16de eeuw geslecht werd. De zeearm 
werd toen met een ‘zijl’ afgesloten. 
De verwachting is dat hiervan niets 
meer teruggevonden wordt. Alleen bij 
de oostelijke kade zijn resten te ver-
wachten in de vorm van beschoeiing, 
steigers en oude kademuren.  

IN CIJFERS
Bouwplannen: 113 behandeld, waarvan 
94 niet strijdig en 19 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Archeologische adviezen: 11
Keukentafelgesprekken: 4

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 2

WELSTANDSCOMMISSIE
De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 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 
vergadert eens per veertien 
dagen. Deze commissie was in de 
gemeente Zuidhorn in 2015 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. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect
• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Zuidhorn: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De oude zaal van het meest

oostelijke dorpscafé in Grijpskerk 
wordt vervangen door nieuwbouw 
met daarin hotelkamers. De 
welstandscommissie vroeg aandacht 
voor de detaillering hiervan. 

• Het Qualityteam van De Oostergast,
waarvan ook de rayonarchitect 
van Libau lid is, was in 2015 

betrokken bij de woningbouw langs 
de verbinding tussen de nieuwe 
rondweg en het gemeentehuis. 
Omdat deze weg een zekere allure 
moet krijgen is, is hier gekozen voor 
woningen met een wat steviger 
karakter. Dwarskappen zorgen voor 
een levendig beeld. 

• De welstandscommissie adviseerde
in Aduard over de plaatsing van 

zuilen. Deze worden geplaatst in 
het kader van ‘Het Wonder van 
Aduard’ en geven, in combinatie met 
een smartphone, een 3D-beeld van 
de omgeving zoals deze er 500 jaar 
geleden uit zag. 
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