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Libau adviseert over (ver)bouwplannen die betrekking hebben op het grondgebied van de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Het gaat daarbij om advisering 
op het gebied van erfgoed en welstand. Wij adviseren in deze voormalige gemeenten bovendien over de noodzaak van archeologisch onderzoek bij bouwplannen 
en op projectbasis over ruimtelijke vraagstukken. In 2019 adviseerden wij bijvoorbeeld over 176 bouwplannen en 22 plannen voor monumenten. 
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•  Erfgoedloket goed bezocht

•  Versterking en verbouwing voormalig schathuis Lellens

•  Herbestemming en verbouwing Groninger Buitenschool

•  Archeologisch bureauonderzoek Ten Post

•  Advisering ontwerp kantoor- en wooncomplex Stationsplein Haren

•  Goedgekeurd ontwerp woningen Haren-Noord

•  Advies variatie vormgeving woningen Beukenlaan Haren

• Waardering voor markante uitstraling pand Nesciopark

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Erfgoedloket goed bezocht
Eigenaren van rijksmonumenten wisten ook in 2019 ons Erfgoedloket goed te 
vinden. Een groot deel van de vragen die zij stelden, had te maken met de 
gevolgen van de gaswinning. Zo was er sprake van vastgelopen trajecten rond 
mijnbouwschade, verzakking van panden of delen daarvan, en problemen 
rond de schadeafhandeling. Ook stelden eigenaren vragen over het herstel 
van bouwfouten die tijdens een restauratie gemaakt waren en meldden zij 
zich omdat zij door het opschorten van de subsidiebijdrage in financiële 
problemen waren geraakt. De vragen die aan de medewerkers van het 
Erfgoedloket gesteld werden, hadden niet in de laatste plaats te maken met  
subsidieregelingen van de provincie, zonnepanelen en warmtepompen bij 
rijksmonumenten. Het Erfgoedloket verwijst eigenaren regelmatig voor meer 
informatie en afstemming door naar de gemeente.
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Versterking en verbouwing voormalig schathuis Lellens
Van het voormalige Huis te Lellens zijn, behalve de contouren van het 
borgterrein en de schitterend beplante oprijlaan, ook het voormalige 
schathuis en de bijbehorende schuur bewaard gebleven. Het schathuis is een 
rijksmonument en een projectteam, waarin ook wij deelnamen, beoordeelde 
in 2019 of ook de schuur een beschermde status moest hebben. Dit leidde 
ertoe dat de eigenaar voor de restauratie en herbestemming van de schuur 
subsidie kan aanvragen.

Het voorontwerp voor de versterking van het schathuis en voor het realiseren 
van een woning met gastenverblijf in de voormalige schuur werd in de loop 
van het jaar in de monumentencommissie besproken. De commissie had veel 
waardering voor het inventieve ontwerp dat ervoor zorgt dat er in de muren 
van de schuur geen nieuwe ramen hoeven te komen. 

Herbestemming en verbouwing Groninger Buitenschool
De Groninger Buitenschool krijgt een nieuwe bestemming. De klaslokalen en 
de gymzaal worden verbouwd tot woonruimte en in nieuwbouw elders op het 
terrein komt een restaurant. Onze adviseurs scherpten in meerdere 
kwaliteitsgesprekken met de initiatiefnemers en hun ontwerpers het 
schetsontwerp voor het gebouw, de nieuwbouw en de terreininrichting aan. 
Daarbij werd ook gekeken naar de positie en de omvang van de nieuwbouw, 
de beste mogelijkheden om het terrein te ontsluiten en een goede inpassing 
van de parkeerfunctie. Het resultaat is een gedegen ontwerp, gebaseerd op 
de kwaliteiten van het gebied en het gemeentelijke monument. 
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Archeologisch bureauonderzoek Ten Post
De uitbreiding van een woning aan de Kromme Elleboog in Ten Post leidde tot 
de vraag aan ons om de kans op archeologische resten in beeld te brengen.  
Het plangebied ligt in de voormalige plaats Kroddeburen die is ontstaan langs 
de middeleeuwse Stadsweg. Bij Kroddeburen stond langs deze Stadsweg een 
kaak (gerechtsplaats). Op de plek van de huidige woning stond eerder een laat 
18de-eeuwse pand dat in 1960 gesloopt werd. Omdat de bodem daarbij 
weinig verstoord is, bestaat de kans dat hierin intacte resten uit de 
middeleeuwen aanwezig zijn. Daarbij valt te denken aan oude muur- en 
funderingsresten, houten structuren, waterputten, beerputten en afvalkuilen. 
Wij adviseerden om dit middels booronderzoek in kaart te brengen. 

Advisering ontwerp kantoor- en wooncomplex Stationsplein Haren
Het ontwerp voor een kantoor- en wooncomplex aan het Stationsplein in 
Haren leidde tot waardering van de welstandscommissie voor de gekozen 
hoofdvorm en onderverdeling. Zij had wel bedenkingen bij de glazen beplating 
op de begane grond van de parkeergarage. Ook de op het plein gerichte 
praktijkruimte moest volgens de commissie minder transparant worden. De 
adviezen werden meegenomen naar een vervolgplan. 

JOHANNES MOERLEIN
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Goedgekeurd ontwerp woningen Haren-Noord
22 woningen, in een met groen omringd landschap, vormen de laatste 
invulling van Haren-Noord. Zij worden zowel vrijstaand als geschakeld 
gebouwd en zijn in stijl aan elkaar verwant. Opvallend zijn de steile daken, de 
forse dakoverstekken en asymmetrische gevelcomposities. De kwaliteit van 
de ontwerpen was dusdanig, dat de commissie het plan bij de eerste 
beoordeling goedkeurde. 

Advies variatie vormgeving woningen Beukenlaan Haren
Het plan voor drie woningen aan de Beukenlaan in Haren leidde tot het plei-
dooi van de welstandscommissie om deze woningen op dezelfde afstand tot 
de straat te plaatsen als de bestaande woningen. Ook adviseerde zij om  
variatie aan te brengen in de vormgeving van de woningen. De nieuwe wonin-
gen zouden daardoor tegenwicht kunnen bieden aan de bestaande uniforme 
bebouwing aan de Beukenlaan. 

VELLINGA ARCHITECTEN
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Waardering voor markante uitstraling pand Nesciopark
Het ontwerp voor een kantoorpand in het Nesciopark voldeed niet helemaal 
aan het beeldkwaliteitsplan dat onder andere grasdaken voorschrijft.  
Advisering van de welstandscommissie leidde tot een vervolgontwerp met 

forse grastaluds op het maaiveld en langs de gevels gespannen staaldraden 
voor groene klimplanten. De welstandscommissie vond dat hiermee voldaan 
wordt aan het gewenste groene beeld en had veel waardering voor de 
markante uitstraling van het pand.  

CODEX ARCHITECTUURSTUDIO
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In cijfers
• Welstandscommissie: 176 bouwplannen, waarvan 34 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 22 plannen 
• Archeologische adviezen: 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 Groningen in 2019 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

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in 2019 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

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

https://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

