
GEMEENTE HET HOGELAND | JAARVERSLAG 2019
LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten, archeologie en cultureel erfgoed in de gemeente Het Hogeland en adviseert op 
projectbasis over ruimtelijke vraagstukken. In 2019 adviseerden wij bijvoorbeeld over 135 bouwplannen en ondersteunden wij de ontwikkeling van een plan 
voor levensloopbestendige woningen in het centrum van Uithuizermeeden. 
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• Ondersteuning planontwikkeling villa Uithuizermeeden

• Advisering Hogelandster rijksmonumenten

• Onderzoek maatwerkoplossingen sloop en nieuwbouw boerderijen

• Waardering voor opzet vernieuwingsplan dorpshuis Zandeweer

• Goedkeuring ontwerp school Langelandsterweg

• Advisering bouwplan restaurant Lauwersoog

• Advisering bouwplan karakteristieke schuur Pieterburen

• In cijfers

• Gluren bij de buren

Ondersteuning planontwikkeling villa Uithuizermeeden
De nieuwe eigenaar van een karakteristieke villa aan de Kerkstraat in 
Uithuizermeeden wilde dit gedeeltelijk slopen om ruimte te maken voor  
levensloopbestendige woningen. De gemeente was bereid hier onder 
voorwaarden aan mee te werken en vroeg ons de planontwikkeling te 
ondersteunen. De integrale kwaliteitsgesprekken die wij met de eigenaar en 
zijn adviseur voerden, leidden tot verbetering van het ontwerp op het vlak van 
cultureel erfgoed en stedenbouw. Dit ontwerp ging uit van een uitbreiding in 
drie bouwlagen. De bestaande villa wordt via verticale stroken cortenstaal 
verbonden met de nieuwbouw. De welstandscommissie vond dat de architect 
onvoldoende inzicht bood in de wijze waarop de verschillende details vorm 
krijgen. Juist die details kunnen een ontwerp maken of breken. Zij vroeg om 
een gedetailleerd ontwerp en adviseerde ook de inrichting van het voorterrein 
in het plan mee te nemen.
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Culturele bestemmingen monumenten
Drie bijzondere Hogelandster rijksmonumenten gaan onderdak bieden aan 
kunst en cultuur: Oud Bokum bij Kloosterburen, Villa Oosterhouw in Leens en 
de Enne Jansheerd bij Winsum. De bijbehorende restauratie- en verbouwings-
plannen leidden tot enthousiasme bij de monumentencommissie. Dat 
enthousiasme was er bijvoorbeeld over de inventieve wijze waarop de 
geluidswerende voorzieningen op de Enne Jansheerd zijn aangebracht en de 
wijze waarop dit hele complex verduurzaamd is. 
De herbestemming en verbouwing van Oud Bokum is het resultaat van een 
uitgebreide zoektocht en analyse waarbij ook de naastgelegen boerderij is 
betrokken. Beide boerderijen blijven agrarisch in gebruik. Het voorhuis van 
Oud Bokum wordt bestemd als expositieruimte en de voormalige stookhut 
wordt verbouwd tot tijdelijk verblijf voor kunstenaars. In het voorhuis wordt 
onder meer de oude gangstructuur hersteld en in de oostgevel keert de 
entree met buitentrap in oude vorm terug. 

Onderzoek maatwerkoplossingen sloop en nieuwbouw boerderijen 
Het programma ‘Groninger Stallen en Schuren’ van de NCG leidde tot de vraag 
aan ons om te onderzoeken of het mogelijk is om op een integrale en 
ruimtelijke kwalitatieve manier tot maatwerkoplossingen voor sloop en 
nieuwbouw van (karakteristieke) boerderijen te komen. Eén van de 
boerderijen die onderdeel was van het onderzoek, staat op een huiswierde bij 
de Berend Haikesweg in Uithuizermeeden. Het gaat hierbij om een 19de 
-eeuwse boerderij met tweekapschuur op een erf met monumentale 
beplanting en een gracht. Op de plek van de zuidelijke schuur heeft ten minste 
één voorganger gestaan, die mogelijk dateert uit de middeleeuwen. Om de 
kans op resten hiervan vroegtijdig in beeld te brengen, haalden wij het 
archeologisch bureauonderzoek naar voren. De uitkomsten hiervan gaven 
mede richting aan de modellenstudie en het uiteindelijke voorkeursmodel. De 
woning, het stookhuisje en de bestaande kwaliteiten van het monumentale 
erf worden hierbij in stand gehouden. De schuren worden vervangen door een 
loods die in de voorgevel dezelfde sprong maakt als de twee gesloopte 
schuren. Ook relatief steile kappen zorgen ervoor dat de nieuwbouw herinnert 
aan de bebouwingskarakteristiek van de oude schuren. Streekeigen bomen 
rond de loods verhogen de landschappelijke kwaliteit van het erf.  
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Waardering voor opzet vernieuwingsplan dorpshuis Zandeweer 
Het plan voor de vernieuwing van Het ‘Klokhoes’ in Zandeweer gaat uit van 
het behoud van het oorspronkelijke schoolgebouw met volledige nieuwbouw 
aan het plein. De welstandscommissie had waardering voor de opzet van het 
ontwerp, dat tot meer openheid aan de Veilingweg leidt. Wel vroeg zij om als 
gevelbekleding voor gebiedseigen materiaal te kiezen. De commissie vroeg 
bovendien aandacht voor de inrichting van het plein en de aansluiting op de 
school. 

Goedkeuring ontwerp school Uithuizermeeden 
De basisschool aan de Langelandsterweg in Uithuizermeeden wordt 
vervangen door nieuwbouw. Het ontwerp hiervoor is eenvoudig gehouden: 
een rechthoekige grondvorm met een flauw hellend dak. Accentkleuren 
benadrukken in de gevels de verschillende functies. De welstandscommissie 
vond deze accentkleuren in eerste instantie te nadrukkelijk en adviseerde ze 
meer ingetogen te houden. Ook gaf zij aan dat de naar de weg gekeerde gevel 
met meer nadruk ontworpen moest worden en vroeg zij aandacht voor een 
goede terreininrichting. Het aangepaste ontwerp is goedgekeurd.

BUREAU NOORDELOOS ARCHITECTENBURO KLAMER
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Advisering bouwplan restaurant Lauwersoog  
Nadat het oude restaurant aan de Zeedijk in Lauwersoog door brand verwoest 
was, werd een plan ingediend voor de herbouw ervan. Het ontwerp bestaat 
uit twee verdiepingen. De eerste bouwlaag ligt in het talud van de dijk, de 
verdieping daarboven heeft een paviljoenachtig karakter met een plat dak met 
grote overstekken. De commissie was positief over het ontwerpconcept, maar 
benadrukte dat dit om een duidelijke en consequente uitwerking vraagt. 

Advisering bouwplan karakteristieke schuur Pieterburen                  
Het plan voor de vervanging van een beeldbepalende schuur in het lint van 
Pieterburen, leidde tot een ontwerp dat in vorm en schaal niet op de 
bestaande structuur aansloot. De welstandscommissie adviseerde om te 
zoeken naar een oplossing die het karakter van de omgeving niet verstoort, 
maar daarin acceptabel aanwezig is. Zij adviseerde bovendien om het nieuwe 
ontwerp in schaal, vorm en materiaal te laten refereren aan de te 
vervangende schuur. 

ERIK VAN DER LAAN
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In cijfers
• Welstandscommissie: 481 bouwplannen, waarvan 116 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 43 plannen voor monumenten. 4 adviezen ikv 
provinciale omgevingsverordening, 18 adviezen karakteristieke objecten.

• Maatwerkgesprekken: 4
• Adviezen huisadviseurschap: 17
• Archeologische adviezen: 18

Welstandscommissie
Twee rayonarchitecten van Libau bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 
vormen samen de kleine commissie en zijn gemandateerd aan de grote 
welstandscommissie. De grote welstandscommissie vergadert eens per 
veertien dagen. Deze commissie was in de gemeente Het Hogeland 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
• ir. V.H. Ackerman             rayonarchitect
• H. Smit MArch rayonarchitect
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in de 
gemeente Het Hogeland 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/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

