Libau jaarverslag
2019

soms moet je stilstaan om verder te gaan
dan het pad en de haast je voeren
verder te zien dan een oogopslag
naar de wereld aan je voeten

soms moet je stilstaan bij het gewone
om het bijzondere te begroeten

Schakeltijd

De bestrijding van het coronavirus laat zien dat
het mogelijk is wereldwijd tot ingrijpende maatregelen te komen, als de urgentie maar voldoende gevoeld wordt. Dat biedt hoop, want er is een
onderliggend groter vraagstuk. Hoe houden we
met ruim 7.700.000.000 mensen de aarde leefbaar
en bewoonbaar voor mens, dier en plant? Daarbij
gaat het in ieder geval over diversiteit, duurzaamheid, energie, klimaat, voedsel, leefruimte, natuur
en cultuur met als afgeleide het occupatiegedrag
en de occupatiepatronen van mensen. Kan het
anders, kan het beter?
Wij proberen, vanuit onze expertise, bruggen te
slaan tussen erfgoed, ruimtelijke mogelijkheden
en samenlevingsvraagstukken. We doen dit op
het schaalniveau van dorp, stad en land en in verbinding met de gemeenschap, daar waar deze zich
organiseert. Daarbij valt te denken aan provincie
en gemeenten, maar ook aan dorpsgemeenschappen of dorpscoöperaties. Dit gebeurt als vanouds
door middel van advisering over welstand en
monumenten, ruimtelijke ordening en erfgoed,
stedenbouw en landschap, plannen en processen,
opdrachtgeverschap of opdrachtnemerschap. En
in toenemende mate ook in vernieuwende verbindingen met andere disciplines, in kwaliteitsteams en onderwijsprojecten, in de aanpak van
de mijnbouwschade, in ‘omgevingstafels’ of in
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dorpsinitiatieven, als dorpsbouwmeester of stadsbouwmeester.
Het is een spannende en inspirerende zoektocht, met vaak verrassende en mooie resultaten.
Wij bevinden ons daarbij in goed gezelschap.
Van betrokken en actieve boeren en burgers tot
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92,
die samen de Manifestatie Bouwcultuur organiseerden. En van Europese ministers die met de
Verklaring van Davos kwamen, tot het College van
Rijksadviseurs, met daarbinnen rijksbouwmeester Floris Alkemade die een boek schreef over de
toekomst van Nederland.
In dit jaarverslag nemen wij u graag mee in deze
zoektocht door u kennis te laten maken met een
aantal medezoekers en een aantal van onze eigen
projecten en trajecten.
Ik hoop dat dit jaarverslag en de geïnterviewden
u, net als ons, aanzetten om te geloven in en te
werken aan een mooie en duurzame toekomst.
Theo Hoek, directeur-bestuurder Libau.
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Klaar voor de Omgevingswet:

KWALITEITENINVENTARISATIE BASIS
VOOR ONTWIKKELINGSRICHTING

Begin 2022 wordt naar verwachting de nieuwe
Omgevingswet van kracht. Het rijk wil hiermee
de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen zodat het straks bijvoorbeeld gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. De nieuwe wet daagt gemeenten bij uitstek uit om tijdig
na te denken over de gewenste ontwikkelrichting en de waarden die behouden, versterkt of
ontwikkeld moeten worden. De Omgevingswet
daagt overheden bovendien uit om burgers bij de
inventarisatie van waarden en de toekomst van
hun leefomgeving te betrekken. Bundeling van
kennis en ambities leidt immers tot meerwaarde.
Dat bewoners zich niet alleen betrokken voelen
bij hun leefomgeving maar ook graag meedenken
over de toekomst hiervan, hebben wij ervaren
in Steendam, waar we de dorpsbewoners ondersteunden bij de ontwikkeling van een dorpsvisie.
Deze visie werd in 2019 afgerond en feestelijk
gepresenteerd.
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Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit:
breder en eerder in het proces
Vooruitlopend op de Omgevingswet, verschoof
onze focus bij het adviseren over welstands- en
monumentenplannen alweer een aantal jaar geleden van het eind van het planproces naar het begin
ervan. Steeds meer plannen worden in een vroegtijdig stadium besproken met onze adviseurs. Het
gevolg is dat wij niet alleen het ontwerp beoordelen, maar hierover ook aan de voorkant al adviseren. Wij adviseren daarnaast in toenemende mate
over de onderliggende opgave en het bijbehorende
beleid. Dit brengt niet alleen lijn in de advisering,
maar zorgt er ook voor dat plannen aan het eind
van de rit vrij eenvoudig goedgekeurd worden.
De wijze waarop wij werken, is ook de werkwijze
die nu geadviseerd wordt door de VNG, Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Zij doen dit in de ‘Handreiking
Adviesstelsel Omgevingskwaliteit’ die zij gezamenlijk ontwikkelden en waarover wij in de klankbordgroep meedachten. De handreiking kan worden
gezien als een spoorboekje dat gemeenten ondersteunt in het ‘Omgevingswetproof’ maken van de
advisering over bouwplannen en monumenten.

Dorpen in Groningen: ontdek je dorp

‘Dorpen in Groningen’: handvatten om kansen
en kwaliteiten te verknopen
De omgevingswet inspireert overheden, bewoners en andere partijen om de bestaande kwaliteiten van een dorp of gebied te verknopen met
nieuwe initiatieven. Om hen daarbij in Groningen
handvatten en tips te geven, ontwikkelden wij,
in samenwerking met de provincie en de RCE,
‘Dorpen in Groningen’. Dit inspiratieboek is
bestemd voor een brede doelgroep, van geïnteresseerde dorpsbewoners tot professionals.
Koppeltips verbinden ruimtelijke ontwikkeling
met kansen voor biodiversiteit, leefbaarheid, het
gebruik van duurzame materialen en de overschakeling naar groene stroom. Wij formuleerden
bovendien procestips, waarvan de belangrijkste
is: zorg dat je de opgave zo vroeg mogelijk scherp
hebt.
Het boek werd in 2019 gepresenteerd tijdens een
symposium, waarbij we ook een aantal workshops
organiseerden. De vraag hoe je tot een hogere

kwaliteit kunt komen, liep als een rode draad
door de verschillende workshops. Het ging daarbij
zowel om architectonische kwaliteit als om de
kwaliteit van de openbare ruimte.
Het inspiratieboek ‘Dorpen in Groningen’ is als download te vinden op onze site.

Inventarisatie karakteristieken op meerdere
schaalniveaus
Waar de ene gemeente direct voor haar hele
grondgebied de karakteristieken inventariseert,
start de andere op dorpsniveau. De gemeente
Westerwolde deed bijvoorbeeld dit laatste, toen
zij ons vroeg voor Bellingwolde een kwaliteitskaart te maken, als cultuurhistorische en ruimtelijke onderlegger voor nieuwe ontwikkelingen.
Aanleiding was het feit dat Westerwolde voor dit
dorp een aantal ruimtelijke vraagstukken op zich
af zag komen. De toegankelijke kwaliteitskaart
die wij ontwikkelden, biedt de gemeente de kans
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Kwaliteitskaart Bellingwolde

om relatief snel te beoordelen of, en zo ja waar,
medewerking kan worden verleend aan initiatieven. Wij ontwikkelden deze kwaliteitskaart
samen met gemeentelijke beleidsmedewerkers en
bewoners van Bellingwolde. Deze laatsten brachten nieuwe inzichten mee en bleken erg trots op
hun dorp te zijn.
De kwaliteitskaart bood ons direct al handvatten
voor de ontwikkeling van twee stedenbouwkundige concepten voor een meergeneratiebuurt in
Bellingwolde. Eén van deze twee wordt verder
uitgewerkt.
De gemeente Delfzijl besloot voor haar hele
grondgebied de karakteristieken van het landschap en de kernen in beeld te willen hebben en
vroeg ons deze in kaart te brengen. Het resultaat
is een werkboek met een beeldend en inspirerend
karakter dat in brede zin gebruikt kan worden als
onderlegger voor al het ruimtelijke gemeentelijke
beleid en bij de afweging van concrete initiatieven. Ook dorpsbewoners die een dorpsvisie willen
ontwikkelen, kunnen dit werkboek als onderlegger gebruiken. Het werkboek kwam in samenwerking met een ambtelijke klankbordgroep tot
stand.
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Termunterzijl (gemeente Delfzijl)
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VAN OMGEVINGSVISIE TOT
DIALOOG OVER WELSTAND
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Voorbeeld Noordenveld
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De voortvarendheid waarmee Noordenveld aan
de slag ging, levert een mooi beeld op van de
wijze waarop samenhang kan ontstaan tussen
een ontwikkelingsvisie, een nieuw welstandsbeleid en het ruimtelijke kader voor de ontwikkeling van een specifiek gebied.

Kwaliteitsgids: inventarisatie karakteristieken
en ontwikkelingsrichting
Om de door haar ontwikkelde omgevingsvisie in
beleid te kunnen uitwerken en richting te kunnen geven aan concrete ontwikkelingen, besloot
Noordenveld de ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken van haar grondgebied uit te
werken in een kwaliteitsgids. Zij richtte hiervoor
een interdisciplinaire gemeentelijke werkgroep
in, aangevuld met gebiedsexperts en vroeg ons
in nauwe samenwerking hiermee de kwaliteitsgids te ontwikkelen. Wij organiseerden een aantal
workshops waarin we de deelnemers uitnodigden
om de verschillende Noordenveldse landschapstypes en de bijbehorende dorpstypes te onderscheiden. Dit resulteerde in een drietal landschappen
met bijbehorende dorpen: het laagveenontginningslandschap met de kenmerkende langgerekte wegdorpen in het noorden van de gemeente,
het esdorpenlandschap met esdorpen en jonge
ontginningsdorpen in het centrale deel en het
hoogveenontginningslandschap met het bijzondere koloniedorp Veenhuizen in het zuidelijke deel
van de gemeente. Wij ontwikkelden vervolgens
kwaliteitskaarten, die de karakteristieken van de
landschappelijke deelgebieden en dorpen zichtbaar
maken. Per landschappelijk deelgebied en dorp
formuleerden wij open, flexibele gidsprincipes die
de gewenste ontwikkelingsrichting aangeven. Dit
gebeurde uiteraard in nauwe samenspraak met de
gemeentelijke werkgroep.
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Eén van de eerste gemeenten in het land die
een omgevingsvisie vaststelde, is Noordenveld.
Deze visie geeft de gemeentelijke ambities op
hoofdlijnen helder weer en stelt dat de karakteristieken van een gebied het vertrekpunt
voor toekomstige ontwikkelingen moeten zijn.
Noordenveld besloot vervolgens voortvarend
verder te gaan en ons te vragen de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van haar
grondgebied uit te werken in een kwaliteitsgids.
Deze kwaliteiten werden door ons gecheckt en
verdiept tijdens de dialoog over welstand die wij
in alle Noordenveldse dorpen organiseerden. De
kwaliteitsgids vormde de onderlegger voor het
ruimtelijk kader dat wij voor het centrum van
Roden ontwikkelden.
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Roderweg

lintvormige bebouwingsstructuur met burgerwoningen en
incidenteel boerderijen. De structuur is onregelmatig en open bij
bijvoorbeeld de Zuurseweg en meer verdicht bij De Pol
planmatige woonwijken met daarin bestaande
landschapselementen. Woonwijken worden van elkaar
gescheiden door groenstructuren die het landschap en de
groene ruimten in het dorp met elkaar verbinden

11

Hoofdstuk 1

Zo ‘brinkelt’ Roden: ruimtelijk kader voor
centrumontwikkeling
De Noordenveldse kwaliteitsgids vormde vervolgens één van de onderleggers voor een ruimtelijk
kader voor het centrum van Roden. De voor dit centrum benoemde verbeterpunten, kansen en bedreigingen vormden de andere onderlegger. Aanleiding
voor de ontwikkeling van het ruimtelijk kader, was
dat Noordenveld ervoor wil zorgen dat het centrum van Roden ook in de toekomst haar sterke
positie behoudt. Zij zet daarbij in op een compact,
levendig en aantrekkelijk centrum dat bestaat uit
een samenhangend winkel- en brinkgebied en met
groen is verbonden met het omliggende esdorpenlandschap. Wij formuleerden vijf speerpunten voor
het centrum die wij concreet maakten op een overzichtskaart. Behalve deze overzichtskaart, bevat
het ruimtelijk kader een ‘gereedschapskist’ voor
de inrichting van de openbare ruimte en ‘spelregels beeldkwaliteit’ voor bebouwing. Door hier de
komende jaren consequent mee te werken, zal het
centrum levendiger, duurzamer en aantrekkelijker
worden.
Dialoog over welstand als opmaat voor een
nieuwe nota omgevingskwaliteit
Na de omgevingsvisie en de kwaliteitsgids, besloot
Noordenveld als derde stap een nieuw welstandsbeleid te ontwikkelen en er daarbij vooral voor zorgen
dat dit ‘eigentijds’ en ‘Noordenvelds’ is. De gemeente
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vroeg ons te onderzoeken wat dit betekent en haar
te ondersteunen bij het formuleren van de opdracht
voor een adviesbureau dat de nieuwe nota omgevingskwaliteit gaat opstellen.
Om te onderzoeken wat ‘eigentijds’ en ‘Noordenvelds’
betekenen, organiseerden wij een brede dialoog
met de gemeenteraad, dorpsbewoners en de lokale
bouwwereld. We haalden in de verschillende dorpen informatie op over bouwinitiatieven waarvoor
het nieuwe beleid spelregels zou moeten bevatten
en checkten en verdiepten de in de Noordenveldse
Kwaliteitsgids benoemde ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. De dialoog leidde tot het inzicht
dat er een breed draagvlak is voor welstand, mits
regels rekening houden met de unieke kwaliteiten
van een dorp of wijk. Bewoners geven bovendien aan
dat zij behoefte hebben aan een meedenkende, inspirerende overheid die hen bij ingewikkelde plannen
helpt om deze op een goede manier te ontwikkelen.
Eenvoudige plannen moeten via een eenvoudige en
snelle procedure gerealiseerd kunnen worden.
Op basis van de uitkomsten van de brede dialoog
ontwikkelden wij voor de gemeenteraad een aantal
scenario’s voor de nieuwe nota omgevingskwaliteit.
Het door de raad gekozen scenario wordt in 2020,
onder begeleiding van ons, door de gemeente en een
adviesbureau uitgewerkt in een nieuwe nota omgevingskwaliteit.

Roden (gemeente Noordenveld)
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Advisering stedenbouw en architectuur:

STUREN OP KANSEN VOOR
OMGEVINGSKWALITEIT

Niets staat op zichzelf, en al helemaal niet als
het gaat om bebouwing. Onze welstandscommissies sturen daarom altijd op een goede afstemming op de omgeving van een bouwplan en
adviseren ook over de inrichting van een tuin of
de openbare ruimte. In Emmen leidt de intensieve samenwerking tussen de afdeling ruimtelijke
ordening en onze welstandsarchitect regelmatig
tot een gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossing. Bijkomend voordeel is dat steeds meer
mensen ervoor kiezen om in een vroegtijdig stadium overleg te voeren over hun bouwplan. Wij
zelf worden niet in de laatste plaats regelmatig
gevraagd om nieuwbouw stedenbouwkundig te
begeleiden of een ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van een specifieke locatie te ontwikkelen. Beoordeling achteraf wordt ook hierdoor
steeds meer advisering aan de voorkant.

Ruimtelijk kader beschermd dorpsgezicht Spijk
De eigenaar van een ‘rotte kies’ in het beschermde dorpsgezicht van Spijk wilde hier een levensloopbestendige, grondgebonden woning bouwen.
Wij ontwikkelden daarvoor een ruimtelijk kader,
waarin de karakteristieken van het plangebied
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en de directe omgeving beschreven worden. Om
de locatie op basis van deze karakteristieken
zorgvuldig te kunnen ontwikkelen, scherpte de
gemeente de bouwregels uit het bestemmingsplan
aan en verruimde de spelregels voor het uiterlijk van gebouwen in dit gebied. De aanscherping
borgt aansluiting op de kleine schaal en maat
van de omringende bebouwing. Verruiming van
de spelregels zorgt ervoor dat de nieuwe woning
aardbevingsbestendig gebouwd kan worden en
een positieve bijdrage kan leveren aan circulair
bouwen. De gemeente vroeg ons aansluitend om
het ontwerpproces te begeleiden.

Zorgvuldige planvorming beschermd
dorpsgezicht Appingedam
Een initiatief voor nieuwbouw in combinatie met
hergebruik of sloop van bestaande bebouwing in het
beschermd dorpsgezicht van Appingedam leidde tot
het besluit van de gemeente om het planvormingsproces te regisseren en te faciliteren. Zij richtte
daartoe een werkgroep op, bestaande uit beleidsadviseurs van de gemeente, de architect van de initiatiefnemer en adviseurs van Libau. Deze werkgroep
concludeerde dat de stedenbouwkundige waarde

Ruimtelijk kader en begeleiding ontwerpproces Spijk

Stedenbouwkundige uitgangspunten
Bolwerk Appingedam

van de bestaande bebouwing hoog was. De waarden op het gebied van cultuurhistorie, gaafheid en
zeldzaamheid waren echter beperkt. Omdat ook de
bouwkundige staat te wensen over liet, adviseerde
de werkgroep om uit te gaan van sloop en vervangende nieuwbouw. Wij ondersteunden de gemeente
door regieaanwijzingen voor het ontwerpproces te
formuleren. Wij maakten bovendien een verdiepende, ruimtelijke en historische inventarisatie en
analyse van de plek en formuleerden stedenbouwkundige uitgangspunten. De architect van de initiatiefnemer maakte op basis hiervan een prachtig
ontwerp.

Stedenbouwkundige begeleiding
Bellingwolde (Plan Oost)

Stedenbouwkundige begeleiding nieuwbouw
Bellingwolde
Stedenbouwkundige begeleiding van de bouw
van een aantal nieuwe woningen in Bellingwolde,
leidde tot ons advies om ook de toekomst van
het overige bezit van de betrokken corporatie in
deze buurt hierbij te betrekken. Deze corporatie
wilde in de eerste planmatige uitbreiding van
Bellingwolde een aantal nieuwe woningen bouwen. Deze nieuwbouw voegt zich aan de noordkant van de betrokken laan als vanzelfsprekend
in de stedenbouwkundige structuur. Hier doet
zich ook de kans voor om de straatwand te her-
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Nieuwbouw lint Opende

Kansenkaart Westerzand Sebaldeburen

stellen. De zuidzijde van deze laan is onderdeel
van de groene rand om de wijk. Wij adviseerden
om de corporatie eerst aan te laten geven wat zij
met haar overige woningbezit in deze buurt gaat
doen. Als daarbij blijkt dat er in de toekomst meer
woningen worden gesloopt dan teruggebouwd, is
het verstandig deze zuidzijde groen in te richten.
De woningen die wel teruggebouwd worden, kunnen dan elders in de wijk worden gesitueerd. Dit
voorkomt storende gaten en braakliggende terreinen en zorg ervoor dat de betrokken wijk mooi en
leefbaar blijft.
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Eenheid achtererven Nooitgedacht

Kansenkaart agrarisch erf Sebaldeburen
Ook plannen van agrarisch ondernemers kunnen bij uitstek leiden tot een versterking van de
omgevingskwaliteit. Om dit te bereiken, vroeg de
gemeente Westerkwartier ons een kansenkaart
te ontwikkelen voor een erf in het buitengebied
bij Sebaldeburen. Aanleiding was de wens van de
betrokken agrarisch ondernemer om zijn stal uit
te breiden en een kantine en boerderijwinkel te
realiseren. De kansenkaart geeft aan welke kansen wij zien voor een goede ruimtelijke inpassing
van de wensen en schetst ook een aantal aanvullende kansen voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit op en rond het erf. Tot die kansen
behoren het herstel van het voor dit gebied zo
kenmerkende houtsingellandschap en het visueel
versterken van de scheiding tussen het woon- en
het werkgedeelte.

Kans op eenheid achtererven Nooitgedacht
De projectmatige bouw van een aantal woningen
bij Nooitgedacht bracht de kans met zich mee om
eenheid te creëren op achtererven, ondanks het
feit dat veel zaken hier vergunningsvrij gebouwd
mogen worden. De bouwlocatie wordt omgeven
door een rondweg die één ingang naar het binnenterrein heeft. Een aantal woningen is van de
weg afgekeerd en ligt met de achterzijde naar de
openbare ruimte. Integrale advisering vanuit stedenbouw en welstand leidde ertoe dat een aantal
woningen herschikt werd en dat de bijbehorende
bergingen anders geplaatst werden. De advisering leidde er ook toe dat op de erfscheidingen
dezelfde hagen worden geplant. Het ‘eilandje’ oogt
hierdoor als een eenheid.

Relatie omgeving nieuwbouw Opende
als bredere kwaliteitskans
Het plan voor de bouw van twee langgerekte
gebouwen in het lint van Opende leidde tot het
nadrukkelijke advies van de welstandscommissie om daarbij ook naar de omgeving te kijken. In
deze gebouwen wordt woonruimte gerealiseerd
voor jongeren met een verstandelijke beperking
en voor ouderen. Het ene komt op de plek van
een voormalige krimpenboerderij en het andere
verder terug op het erf. De welstandscommissie
adviseerde over de architectuur, deed concrete
voorstellen voor de verdere vormgeving hiervan
en keek daarbij met name naar verwantschap met
de andere woningen in het lint. De commissie
adviseerde ook om met de naastgelegen school
de mogelijkheid voor het delen van parkeerplaatsen te bespreken en deze met meer groen en een
dorpse uitstraling in te richten.
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Versterking dorpsachtige uitstraling naar het
landschap Bareveld
Het plan voor de bouw van 36 woningen in
Bareveld inspireerde de welstandscommissie bij
uitstek om ook te sturen op het versterken van de
omgevingskwaliteit. De commissie waardeerde
de gekozen stedenbouwkundige opzet, die ervoor
zorgt dat er meer ruimte voor openbaar groen
ontstaat. Zij vond echter wel dat de inrichting
van de buitenruimte nogal stedelijk was door de

hoeveelheid verharding voor parkeerplaatsen en
voetpaden. De commissie adviseerde alle parkeerplaatsen langs de buitenrand te verplaatsen naar
de zijde van de woningen en het beoogde voetpad
te laten vervallen, zodat een duidelijke landschappelijke begrenzing ontstaat. De dorpsachtige
uitstraling zou naar het open landschap versterkt
kunnen worden door een zwaardere laanstructuur te maken, met onder andere meer bomen.

Zorgcentrum Peize

Multifunctionele accommodatie Meeden

Bomen als uitgangspunt ontwerp MFA Meeden
Dat architecten buitengewoon inventief kunnen
zijn, bewees de architect van de nieuwe multifunctionele accommodatie in Meeden. Hij nam
de bomen op de bouwlocatie als uitgangspunt
voor het grondplan van het ontwerp en ontwierp
het gebouw hier op subtiele wijze omheen. De
welstandscommissie was onder de indruk van
het plan maar stelde nog een aantal aanvullende
voorwaarden voor de terreininrichting en de gevelcompositie. In haar eindadvies stelde zij dat dit
gebouw een belangrijke kwaliteitsimpuls voor het
dorp betekent.

18

Aansluiting zorgcentrum Peize op
dorpse omgeving
De plannen voor het zorgcentrum in Peize zijn
zowel door onze welstandsarchitect als door de
gemeentelijke welstandscommissie intensief begeleid. Het programma vraagt om een groot aantal
wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen en de aansluiting hiervan op de dorpse
schaal in het centrum van Peize is een complexe
opgave. In de stedenbouwkundige opzet stuurde
de commissie op een stervormig gebouw waarvan de ‘punten’ verschillende vormen kunnen
aannemen. Door rond het gebouw open ruimtes te
creëren, met voldoende omvang voor een groene
invulling, wordt het beeld van een groot gebouw
in een dorpse omgeving voorkomen.

19

SCHATPLICHT ZONDER WOORDEN

Met de kop omhoog staat het geschut op een van
de resterende bunkers van batterij Fiemel bij
Termunten. Nu als monument, in 1945 als een
fors vernietigend mortier met een dodelijk bereik tot ver voorbij Oostwold, Emden en Delfzijl.
Van 23 april tot 2 mei woedt in dit gebied de laatste veldslag van Nederland, ‘Operation Canada’.
De 5e Canadese pantserdivisie heeft de opdracht
Delfzijl te veroveren.
Nederland is al grotendeels bevrijd, maar Delfzijl
is belangrijk als haven, van daaruit kan het land
opnieuw worden bevoorraad. Vooral met voedsel,
voor velen die al zolang hongerig zijn. Het uitschakelen van het geschut is essentieel.

Soldaten ploeteren over
oneindige vlaktes, deels
onder water gezet,
dekking zoekend in de
weinige greppels en sloten.
Prikkeldraadversperringen,
loopgraven, mitrailleurnesten
en mijnenvelden blijken,
net als het mortier,
dodelijk.
64 Canadese boys zullen
nooit meer thuis van
hun vrijheid genieten.
Vrijheid nu: een visje halen in
Termunten(zijl) en ervan genieten

Hij had dit jaar naar de
Ardennen gewild, ‘als eerbetoon aan de boys die het
indertijd voor ons hebben
opgeknapt en aan hen die
nooit meer zijn teruggekeerd naar huis’.
In plaats daarvan reed onze
welstandsarchitect Mark
Hendriks naar het herdenkingsmonument dat in 2019
in de polder Breebaart werd
geplaatst. Voor Mark voelt
het als een schatplicht. Een
schatplicht zonder woorden.
20

op de dijk achter gemaal Rozema.
Traag turend over de Dollard.
64 Canadezen staan er met een
glimlach bij.
Mark Hendriks,
welstandsarchitect Libau
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Anders kijken, onderzoek en inventarisatie leidt tot

BEHOUD CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

De herwaardering van ons cultureel erfgoed
leidde de afgelopen jaren tot de inzet van verschillende middelen om dit erfgoed te beschermen tegen verval en sloop. Gemeenten ontwikkelden lijsten met karakteristieke panden en
gemeentelijke monumenten en bewoners en
ondernemers kwamen met plannen voor herbestemming. Wij adviseerden niet alleen over
deze plannen, maar nodigden de betrokkenen
ook regelmatig uit om met een andere blik naar
een monument of karakteristiek pand te kijken. Juist die andere blik maakt ook de mogelijkheden voor behoud van waarden zichtbaar.

Ondersteuning planontwikkeling
karakteristieke villa
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
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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.

Groninger Buitenschool bij Haren

Karakteristiek object Ruinen

Kwaliteitsgesprekken ontwikkeling Groninger
Buitenschool
De Groninger Buitenschool bij Haren 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.

van historische verenigingen en andere geïnteresseerden. Uiteindelijk doel is een lijst met karakteristieke bebouwing die de hele gemeente beslaat.
De aanwijzing beschermt de betrokken panden
tegen sloop.

Selectie karakteristieke objecten
De gemeente Oldambt wilde enkele bestemmingsplannen herzien en vroeg ons om het waardevolle
gebouwde erfgoed in de betrokken dorpskernen te
inventariseren en een selectie van karakteristieke
bebouwing op te stellen. Wij deden dit in samenspraak met een werkgroep, bestaande uit leden

In De Wolden besloot de gemeenteraad het aantal
karakteristieke objecten in welstandsvrij gebied
terug te brengen en daarbij met name in te zetten
op waardevolle objecten op prominente plekken.
Wij ontwikkelden hiervoor een plan van aanpak
en selectiecriteria en bespraken deze met een
werkgroep, bestaande uit leden van historische
verenigingen. Aansluitend selecteerden wij de
meest waardevolle karakteristieke panden en objecten en kozen hieruit, samen met de werkgroep,
in totaal 139. Deze vertellen het verhaal van de
omgeving waarin ze staan en dragen bij aan de
identiteit van het gebied.
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fabriek. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en
Cultuurhistorie adviseerde te zoeken naar een
nieuwe bestemming en een oplossing te vinden
die ervoor zorgt dat de woning niet gesloopt hoeft
te worden.

Plaatsing van een monumentenschildje
Midden-Groningen

Aanwijzing gemeentelijke monumenten
Een toenemend aantal gemeenten besloot de
afgelopen jaren haar gebouwde erfgoed zo goed
mogelijk te beschermen en met het oog daarop gemeentelijke monumenten aan te wijzen.
De gemeente Midden-Groningen bijvoorbeeld,
besloot in 2019 zo’n 120 gebouwen de status van
gemeentelijk monument te geven. De gemeente
vroeg ons hiervoor een redengevende omschrijving op te stellen.
De gemeente Oldambt besloot in 2019 voor de
tweede keer een pand de status van gemeentelijk monument te geven. Dit keer ging het om
het Aderhuis in Drieborg. Dit bijzondere gebouw
werd in 1948-50 gebouwd in opdracht van mevrouw Ader-Appels, de weduwe van dominee
en verzetsstrijder Ader. Het verenigingsgebouw
is van groot belang geweest voor het kerkelijke leven en de gemeenschap in Drieborg. Het
is uitgevoerd in een kenmerkende naoorlogse
architectuur en heeft een prominente ligging in
het dorp. De monumentencommissie adviseerde
positief over de toekenning van de monumentenstatus.
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Dienstwoning bij voormalige steenfabriek
in Hoogersmilde

Advisering sloopplannen
karakteristieke panden en monument
In de gemeente Aa en Hunze diende een relatief
groot aantal eigenaren van karakteristieke panden een aanvraag in voor de gehele of gedeeltelijke sloop ervan. Zij gaven daarbij vaak aan
dat de bouwkundige staat van het pand of de
beperkte ruimte erin een probleem was. Een bezoek van onze adviseur leidde er niet alleen toe
dat eigenaren anders naar hun pand gingen kijken, maar bracht ook de mogelijkheden voor uitbreiding in beeld. Twee maal kreeg een eigenaar
het advies om het pand, vanwege de slechte
bouwkundige staat, te slopen. De vervangende
nieuwbouw volgt in beide gevallen de contouren
van de gesloopte panden. Ook kenmerkende details komen terug in de nieuwe panden.

Onderzoek mogelijkheden
herbestemming panden
Ook in 2019 zetten wij studenten in om de mogelijkheden voor de herbestemming van een pand
in beeld te brengen. Zij deden dit voor het gebouw
van de voormalige basisschool ‘De Molshoop’ in
Noordhorn, een voormalig pand en gemeentelijk monument van het Noorderpoort College in
de stad Groningen en rijksmonument Enne Jans
Heerd in Maarhuizen. De voormalige basisschool
in Noordhorn stond op de nominatie om gesloopt
te worden, toen bleek dat deze gebouwd was als
openluchtschool. Het onderzoek van de studenten liet de gemeente Westerkwartier zien wat de
mogelijkheden waren voor de verkoop van het gebouw. Het gevolg is dat een aantal mensen sinds
2019 op een bijzondere manier in deze voormalige
school woont.

Herbestemming De Molshoop Noordhorn

Voor het gemeentelijk monument in de stad
Groningen, bedachten de studtenten de mogelijkheid om hierin studentenwoningen met voorzieningen á la een studenthotel te realiseren en deze
voorzieningen ook beschikbaar te stellen aan de
wijk Helpman, waarin het gebouw staat.
De schuur van de Enne Jans Heerd is, op basis van
het onderzoek van de studenten, ingericht voor
multifunctioneel gebruik.

Advisering herbestemmingsplan Noorder
Sanatorium Zuidlaren
Het Noorder Sanatorium in Zuidlaren krijgt
een nieuwe functie als appartementengebouw.
Het herbestemmingsplan is tijdens meerdere
vooroverleggen van de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Cultuurhistorie besproken. Daarbij
werd ook gekeken naar de mogelijkheid om het
gebouw uit te breiden. De Commissie adviseerde
om bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren,
teneinde meer inzicht te krijgen in de waarden
van het gebouw en de ontwikkelruimte. Dit leidde
tot schetsontwerpen en een zoektocht naar passende vormentaal voor de nieuwe toevoegingen.
Voor de inrichting van de tuin is eerst een tuinhistorische verkenning uitgevoerd.
Herbestemming Noorder Sanatorium Zuidlaren

Ook de eigenaar van een provinciaal monument in Hoogersmilde diende het plan in om
deze te slopen. Het ging hierbij om één van
de dienstwoningen van de voormalige kalkzandsteenfabriek. Het pand werd in 1920
gebouwd en opgetrokken in rode kalkzandstenen die werden gebakken in de bijbehorende
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Ontwikkeling archeologiebeleid
Midden-Groningen
De gemeente Midden-Groningen wilde
een nieuw archeologiebeleid ontwikkelen en vroeg ons haar daarbij te ondersteunen. De basis was de inventarisatie
van archeologische (verwachtings-)
waarden die wij in 2018 voor de gemeente maakten. Wij schreven nu een nieuwe beleidsnota archeologie en maakten
een beleidskaart waarop is aangegeven
in welke gebieden bij bodemingrepen
archeologisch onderzoek nodig is. Ook
leverden wij vakinhoudelijke bijdragen
in het overleg met belanghebbende organisaties en bij de beantwoording van
inspraakreacties.
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Archeologisch bureauonderzoek
Bouw- en sloopplannen leiden regelmatig tot de
vraag aan ons om in beeld te brengen of daarbij
de kans bestaat dat archeologische bodemschatten verstoord worden. Voor de gemeente Oldambt
doen wij dit rond sloopwerkzaamheden regelmatig in de vorm van een quickscan die voorkomt dat
de werkzaamheden vertraging oplopen.
Ook bij andere werkzaamheden die de bodem
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Archeologische beleefpunten Borger en Rolde
De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn
realiseerden in 2019 beide een archeologisch
beleefpunt. Borger-Odoorn deed dit in natuurgebied Mandelanden bij Borger in de vorm van een
beeld van cortenstaal en een informatiepaneel

die samen het verhaal vertellen van de jagers-vissers-verzamelaars die 10.000 jaar geleden in dit
gebied verbleven. De archeologische resten van
hun kampementen werden in 2012 ontdekt en liggen nu goed beschermd in de ondergrond.
Het archeologische beleefpunt dat de gemeente
Aa en Hunze bij de begraafplaats in Rolde realiseerde, bestaat uit vijf objecten van natuursteen,
hout en metaal die verwijzen naar de verschillende (pre)historische verhalen van deze plek. De verhalen worden op een informatiepaneel toegelicht.
Het beleefpunt is in samenwerking tussen de
gemeente, provincie en het Rolder Historisch
Gezelschap tot stand gekomen. Onze erfgoedadviseur adviseerde in beide gevallen over de locatiekeuze en de vormgeving van het beleefpunt.
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Bouwkundige en restauratieve ondersteuning
rijksmonument Emmen
Nadat de gemeente Emmen in 2018 de verbouwing
van een rijksmonumentale boerderij stillegde,
vroeg zij ons om bouwkundige, restauratieve ondersteuning en stelde een bouwteam samen. Dit
leidde voor de buitenkant van de boerderij tot een
restauratieplan dat het monument respecteert.
Afwijkende metselstenen zijn als gevolg hiervan
op veel plaatsen vervangen door passender stenen
en het voegwerk is door een vakkundig bedrijf zowel in materiaal, kleurstelling als detaillering hersteld. De aannemer zorgde ervoor dat een groot
deel van de oorspronkelijke detaillering terugkwam en ook in het interieur zijn eerder verwijderde elementen teruggebracht. De eigenaar van
de boerderij is zich door dit proces meer bewust
geworden van het feit dat hij een rijksmonument
bezit en hier ook de waarde van gaan zien.

Kroddeburen topografisch militaire kaart 1909
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Archeologisch beleefpunt Mandelanden

242500

592500

240000

beroeren, brengen wij regelmatig de
kans op archeologische resten in beeld.
Wij deden dit in 2019 bijvoorbeeld in
het kader van de uitbreiding van een
woning die nu in Ten Post staat, maar
eeuwen geleden in de voormalige plaats
Kroddeburen zou hebben gestaan.
Kroddeburen ontstond langs de middeleeuwse Stadsweg en kende een gerechtsplaats. Bureauonderzoek maakte
duidelijk dat hier de kans op intacte
middeleeuwse resten bestond. Wij adviseerden om dit middels booronderzoek
in kaart te brengen.

Hoge archeologische verwachting
Lage archeologische verwachting
Hoge archeologische verwachting onder kleidek

7 februari 2020
Versie: definitief

Hoge archeologische verwachting - beekdal
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Zoektocht oplossingen in aardbevingsgebied leidt tot

KOPPELING KANSEN EN VERSTERKING
WAARDE OP BREDER GEBIED

Onze betrokkenheid bij de gevolgen van de
gaswinning gaat onverminderd door en wordt
tegelijkertijd steeds meer onderdeel van onze
reguliere werkzaamheden. Andersom blijkt
dat het effect van de zoektocht naar oplossingen zich niet beperkt tot het aardbevingsgebied. Het Erfgoedloket bijvoorbeeld, trekt ook
eigenaren uit andere delen van de provincie
Groningen. Juist in aardbevingsgebied zijn
gemeenten en eigenaren zich overigens in
toenemende mate bewust van de waarde van
monumentale en karakteristieke panden.
Dit leidt regelmatig tot onderzoek naar de
mogelijkheden om een pand te behouden of
sloop te laten samengaan met herstel van
cultuurhistorische waarden.

Een karakteristieke boerderij met een driekapschuur bij Krewerd bijvoorbeeld, had zoveel
mijnbouwschade dat de gemeente ons vroeg te
onderzoeken of het redelijk was deze te slopen
en te vervangen door nieuwbouw. Onze erfgoedadviseur nam de schade op, adviseerde om te
slopen en bij nieuwbouw te gaan voor behoud
van cultuurhistorische waarden. De eigenaar
besloot daarop tot het terugbouwen van de
tweekapschuur die oorspronkelijk bij deze boerderij stond.

Monumentale boerderij Wester Enzelens Garrelsweer

Toenemende schade op veenachtige grond

Behoud monumentaal boerderijcomplex
Garrelsweer
De eigenaren van de monumentale boerderij
‘Wester Enzelens’ bij Garrelsweer verkeerden lange tijd in onzekerheid over de toekomst hiervan.
De boerderij werd in 1883 gebouwd naar ontwerp
van de regionaal befaamde architect Oeds de
Leeuw Wieland en in opdracht van een voorvader
van de huidige agrariër. Ernstige mijnbouwschade
had de boerderij volgens deskundigen te onveilig
gemaakt om deze nog te kunnen bewonen of te
gebruiken. Uitgebreid onderzoek leidde vervolgens tot een totaalplan met een uitgebreid pakket
aan maatregelen voor versterking, het vergroten van het wooncomfort, de verduurzaming en
de restauratie van het monumentale boerderijcomplex. De monumentencommissie had veel
waardering voor de zorgvuldigheid waarmee het
totaalplan tot stand was gekomen en vond dat er
sprake was van een verantwoord planresultaat
in de zoektocht naar een optimum in veiligheid,
gebruik en erfgoedwaarden.

Toenemende schade cultureel erfgoed
op veenachtige ondergrond
In 2019 bleek dat de gaswinningsschade in gebieden met een veenachtige ondergrond steeds
groter wordt. Het gevolg is dat panden bij kelders
breken, dat keldervloeren zodanig onderuit zakken dat bewoners hier door de vloer gaan en dat
gevels en binnenwanden aanzienlijk scheuren. De
gemeente Oldambt heeft, samen met onze erfgoedadviseur, aandacht gevraagd voor deze problematiek bij de NCG, de provincie en het rijk.

Erfgoedloket voorziet in behoefte
monumenteneigenaren
700 eigenaren van monumenten en karakteristieke panden wisten het Erfgoedloket in de
eerste twee jaren na de opening te vinden. Het
Erfgoedloket laat daarmee zien dat het voorziet
in een behoefte. De cijfers vertellen bovendien
dat die behoefte niet uitsluitend ligt bij eigenaren van rijksmonumenten, waarvoor het loket in
eerste instantie bedoeld was, maar in brede zin
bij eigenaren van cultuurhistorisch erfgoed. De
bezoekers van het Erfgoedloket kwamen in 2019

KEERWAND

KEERWAND

KEERWAND
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Toelichting
Vanuit een oorspronkelijk plan is tijdens het
doorlopen proces in een aantal stappen een
voorkeursvariant ontwikkeld voor de vervanging
van de twee bestaande achter de woning gelegen
schuren en bijgebouwen. Deze stappen zijn in
nevenstaande figuren verbeeld.

ook niet meer uitsluitend uit aardbevingsgebied.
Alle eigenaren die zich melden, zijn trots op hun
pand en willen dit op een monumentwaardige
manier onderhouden, ook de eigenaren van karakteristieke panden.

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.

Ondanks de verbreding, had ook in 2019 het merendeel van de vragen die aan het Erfgoedloket
gesteld werden 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. Eigenaren meldden
zich bovendien omdat ze al heel lang wachtten,
nadat ze te horen kregen dat hun pand versterkt
moet worden. Ze hopen dat wij weten hoelang
dit nog kan duren en of het verstandig is om
vast te beginnen.
Een toenemend aantal bezoekers had vragen
over verduurzaming. Zij wilden weten hoe ze dit
met respect voor de cultuurhistorische waarden kunnen doen, welke bedrijven daar goed
in zijn en welke subsidiemogelijkheden er zijn.
Bezoekers kwamen bovendien met vragen over
het herstel van bouwfouten die tijdens een restauratie gemaakt waren en meldden zich omdat
zij door het opschorten van de subsidiebijdrage
in financiële problemen waren geraakt.

Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden,
onderhoudt het Erfgoedloket nauwe contacten met de betrokken gemeenten, de provincie
Groningen, de NCG, de tijdelijke commissie
mijnbouwschade en de RCE.
Erfgoedfair
Om monumenteneigenaren de kans te bieden heel veel informatie in één keer op te
halen, organiseerden wij in september van
2019 in Warffum de Erfgoedfair. Behalve het
Erfgoedloket, deden ook de provincie Groningen,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het
Restauratiefonds en kleine bedrijven hieraan
mee. Restaurateurs, een smid en een glassnijder
bijvoorbeeld, en een bedrijf dat stucwerk op natuursteen verzorgt. Zo’n 300 bezoekers grepen
de kans om persoonlijk met hen in gesprek te
gaan of te luisteren naar één of meerdere van de
drukbezochte lezingen.

Het voorkeursmodel gaat uit van het instandhouden
van de woning, het stookhuisje en de bestaande
kwaliteiten van het monumentale erf met in het
bijzonder de grachten, beplanting en paadje langs
de zuidelijke erfgrens.

Bestaande situatie

Variant B

Oorspronkelijk plan

Variant C

De westgerichte voorgevel van de meest
noordelijke kapschuur is als grens gehanteerd voor
de nieuwbouw van een aardappelbewaarloods.
Hiermee kan de gracht en daarbij behorende
beplanting duurzaam in stand worden gehouden.
Om zo goed mogelijk op de aanwezige
bebouwingskarakteristiek aan te sluiten, is er
gekozen om ook in de nieuwe situatie de aanwezige
sprong tussen de voorgevels van de twee schuren
te behouden en om de nieuwe schuur van twee
relatief steile kappen te voorzien.
Gevolg van deze keuzes in het licht van het
beoogde programma is dat de stal 9 meter naar het
noorden en 3 meter naar het oosten verschuift. Aan
deze zijden biedt het erf hiervoor voldoende ruimte
wanneer de niet waardevolle bijgebouwtjes worden.
De verspringing in de gevels en verschuiving van
de volumes brengt met zich mee dat de woning
door een nieuw tussenlid met de nieuwe schuren
wordt verbonden. Voor een goede aanhechting van
de schuur aan het tussenlid en overgang naar de
tuinzijde met het te behouden stookhuisje, wordt
de goot hier gedeeltelijk verder omlaag getrokken.
Onder dit verlaagde dakvlak worden de kantine

Variant A

Voorkeursmodel

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 ruimtelijk 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
19e 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. Het aanplanten van streekeigen bomen rond de loods biedt
ten slotte de mogelijkheid om meerdere kansen
te koppelen: deze bomen verhogen de landschappelijke kwaliteit van het erf, bieden bescherming
tegen de wind, voorkomen hittestress en dragen
bij aan de versterking van de biodiversiteit.

Erfgoedfair
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anders omgaan met parkeren
waardoor de openbare ruimte meer
groen en ruimte voor ontmoeting kan
krijgen

P
P
P
aangename balans
tussen samenhang
en variatie van de
bebouwing

P
P

stedenbouw met architectuur maken

Dorpsbouwmeester: stedenbouwkundig onderzoek Loppersum-Noord

Koppeling kansen bij versterking en vervanging nieuwbouw

Campus Appingedam

Koppeling kansen bij versterking
en vervangende nieuwbouw
Ook in 2019 behandelde onze welstandscommissie meerdere plannen voor de versterking van
panden of vervangende nieuwbouw. In toenemende mate wordt ook daarbij gezocht naar de
koppeling van kansen. In de wijk Opwierde in
Appingedam bijvoorbeeld, is de vervanging van
220 woningen van een corporatie ook opgepakt
als kans om de stedenbouwkundige opzet van
het betreffende deel van de wijk te verbeteren.
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Eveneens in Appingedam leidde de noodzakelijke versterking van scholen tot het plan om een
campus te ontwikkelen met daarop alle scholen
voor voortgezet onderwijs. Het ontwerp hiervoor is geïnspireerd op wierdebebouwing, zoals
die van het naastgelegen Solwerd. De zes gebouwen worden uitgevoerd in hout en waaieren uit
rond een centraal plein.

Versterkingsoperatie leidt tot functie
dorpsbouwmeester
In Loppersum en ’t Zandt is de versterkingsopgave
dusdanig groot dat de gemeente Loppersum ons
vroeg om voor beide dorpen de rol van dorpsbouwmeester op ons te nemen. Doel is in beide dorpen
het bewaken en versterken van de omgevingskwaliteit tijdens de versterkingsoperatie. Omdat verschillende partijen in dat kader plannen ontwikkelen voor Loppersum-Noord, maakten wij voor
deze wijk een ruimtelijke visie. Deze visie moet
voor ruimtelijke afstemming en waar nodig ook
bijsturing van de plannen zorgen en daardoor tot
versterking van de wijk leiden. Uitgangspunt is dat
Loppersum-Noord in de toekomst rijker en schoner
wordt en een hechtere relatie heeft met het landschap en het dorpscentrum.

‘Gezond oud worden’ is een belangrijk speerpunt
voor de herontwikkeling van Loppersum-Noord.
In plaats van eengezinswoningen worden daarom
ook levensloopbestendige woningen teruggebouwd. Nieuwe parkeeroplossingen zorgen voor
meer ruimte voor groen en op bijzondere plekken
kunnen bijvoorbeeld fruitbomen worden aangeplant. Het groene karakter van de wijk nodigt uit
tot ontmoeting en wandelen. Om de wijk aantrekkelijk te maken en te houden, worden ook de
mogelijkheden voor ontmoetings- en speelplekken verkend.

33

Hoofdstuk 5

Energietransitie vergt:

AFSTEMMING OP SCHAAL
EN MAAT OMGEVING

Legenda ontwerpingrediënten
landschappelijk ingepast zonnepark
met fruitbomen, ecologisch profiel
langs sloot, streekeigen struiken en
onderhoudsstroken

entreegebied met
informatievoorziening als
verbindingsgebied met dijk

kleinschalige turbines en
ecologische verbindingszone

natuurstapsteen met zwaluwmuur

dijktracé met fietspad en
parallelweg

Schetsontwerp natuur- en verduurzamingspark Steendam
eindconcept 17 juli 2019

Eén van de grootste opgaven waar Nederland
voor staat, is de transitie naar duurzame energie. Het rijk heeft het land in dit kader in 30
regio’s verdeeld, die ieder voor 1 oktober 2020
een eerste bod moeten doen voor wat betreft
de hoeveelheid zon- en windenergie die zij op
het land willen opwekken. Los van deze rijksopgave, zijn ook bedrijven, agrarisch ondernemers en burgers op zoek naar mogelijkheden
voor duurzame energie. Daarbij blijkt telkens
opnieuw dat windmolens en zonnepanelen
het landschap en de beleving ervan kunnen
breken of maken. Het laatste vergt aansluiting op bestaande karakteristieken en een
zoektocht naar koppelkansen. De bewoners
van Steendam deden dit laatste bijvoorbeeld,
evenals de ontwikkelaars van een zonnepark
bij Oude Pekela.
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Natuur- en duurzaamheidspark Steendam
De bewoners van Steendam ontwikkelden de
afgelopen jaren een dorpsvisie en betrokken daar
ook de behoefte aan duurzame energie bij. Wij ondersteunden hen onder andere door te onderzoeken welke locaties zich leenden voor de plaatsing
van windmolens en zonnepanelen en daarbij ook
te zoeken naar mogelijkheden om kansen te koppelen. De dorpsbewoners kozen vervolgens voor
de realisatie van een verduurzamingspark aan het
afwateringskanaal van Duurswold, met ruimte
voor waterberging, natte natuur, windmolens en
zonnepaneelvelden. Wij werkten dit, in nauwe samenwerking met een ecoloog van Biota, uit in een
schetsontwerp voor een natuur- en duurzaamheidspark.
Het schetsontwerp combineert zonnepanelen en
kleinschalige windmolens in een lijnopstelling
met de ontwikkeling van een natuurstapsteen, als
onderdeel van een ecologische verbindingszone.
Het verbeeldt helder de ambitie van het dorp en
wordt in verschillende inrichtingsplannen verder
uitgewerkt. De Provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s maken zich hard voor de ecologische verbindingszone en de natuurstapsteen.

Zonnepark met ruimte voor recreatie bij Oude
Pekela
Dat de ontwikkeling van een zonnepark goed
kan samengaan met het ontwikkelen van andere
nieuwe functies, bewijst ook het zonnepark dat bij
Oude Pekela ontwikkeld wordt. Van de 79 hectares grond die hiermee gemoeid gaan, is 19 hectare
bestemd voor de inpassing van het zonnepark in
het landschap. Deze hectares worden natuurlijk
ingericht en krijgen met fiets- en wandelroutes
ook een recreatieve functie. De drie velden met
zonnepanelen krijgen dezelfde verkavelingsrichting als het omringende landbouwgebied en het
ontwerp voor de randen en overgangen tussen
de velden is zorgvuldig afgestemd op de bestaande beplanting en waterlopen. Het ontwerp voor
dit zonnepark werd behandeld in de welstands
commissie die hier veel waardering voor had.

ontwikkelden samen een startdocument en een
aanpak met verschillende werkgroepen, waaronder de werkgroep Ruimte waarin wij meewerkten.
Wij deden dit in een tandem met H+N+S landschapsarchitecten. De samenwerkende partijen
schetsten in deze werkgroep langs 4 parallelle
sporen aan ruimtelijke bouwstenen voor de concept Regionale Energie Strategie (RES). Het ging
hierbij om elektriciteit, warmte, koppelkansen en
lokaal eigenaarschap. Centraal uitgangspunt voor
alle sporen was het zoeken naar schaal-bij-schaaloplossingen. Dit vertaalde zich in een benadering
die enerzijds ruimte biedt voor verspreide, kleinschalige en lokale inpassingsopgaven en anderzijds meer geconcentreerde, grootschalige en
regionale transformatieopgaven. De samenwerkende partijen zochten hiermee aansluiting bij
de voor Groningen kenmerkende diversiteit aan
landschappen, als basis voor de ontwikkeling van
een typisch Gronings bod.

Regionale Energie Strategie: werken aan een
Gronings bod
Evenals 29 andere regio’s moeten ook de
Groninger gemeenten, samen met de provincie
en de waterschappen, aangeven hoeveel duurzame energie zij in 2030 opwekken. De betrokkenen
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nieuw landgoed met zonneterrein,
bos, voedseltuin, ommetjes en wonen?

erven met zon
op het dak en
kleinschalige
windturbines

kleinschalig zonneterrein
bij het dorp met herstel van
houtsingels?

Sturen op rustig beeld windmolens
in het landschap
De grootschalige windmolens die in opdracht van
het Rijk in windpark De Drentse Monden worden
geplaatst, hebben hoe dan ook impact op het landschap. Om die impact iets te verkleinen, zetten
wij stevig in op een rustig beeld. Dit kan worden
bereikt door ze zoveel mogelijk op parallelle lijnen
te plaatsen en voor alle windmolens dezelfde
vormgeving, materialen en kleuren te kiezen.

Behalve over deze grote hoeveelheid grootschalige windmolens, adviseren wij regelmatig ook
over de plaatsing van relatief kleine windmolens op agrarische erven. Zo’n windmolen moet
bij voorkeur achter op het erf staan en op niet te
grote afstand van de bebouwing. Daarbij wordt
wel rekening gehouden met de door de leverancier
gewenste voorkeurswindrichting. Onze advisering
leidt regelmatig tot een gewijzigd voorstel voor de
positionering van de windmolen.

natuur,
waterberging,
biomassateelt?

Veranderruimte landschap Westerkwartier

Energievisie Westerkwartier
Ter voorbereiding op haar inbreng bij het
Groningse bod in het kader van de Regionale
Energie Strategie, ontwikkelde de gemeente
Westerkwartier een eigen energievisie. Deze gemeente geeft hiermee ook invulling aan de provinciale voorwaarde om zonneterreinen in het
buitengebied mogelijk te maken. De gemeente
Westerkwartier vroeg ons om de ‘veranderruimte’ van het landschap te verkennen en de voorwaarden waaronder dit zou kunnen. Zoals bij
iedere opgave, vormden ook hier de bestaande
landschappelijke karakteristieken het vertrekpunt. De al eerder door ons geïnventariseerde
karakteristieken van het grondgebied van de
voormalige gemeenten Leek en Zuidhorn vulden
wij nu op het niveau van het landschap aan met
de karakteristieken van Grootegast en Marum.
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Vervolgens ontwikkelden wij op verschillende
schaalniveaus bouwstenen voor zon en wind die
wij in een 3D omgeving plaatsten. Dit bood de
kans om te ervaren hoe windmolens en zonnepanelen in verschillende omgevingen beleefd
worden. De conclusie was dat er op verschillende schaalniveaus, variërend van erf, dorpsomgeving tot het landschap, wel degelijk veranderruimte is. Voorwaarde voor de plaatsing van
windmolens of de ontwikkeling van een zonneveld is wel dat de schaal waarop dit gebeurt past
bij de schaal van het dorp en het landschap. Er
liggen mogelijk extra kansen voor het opwekken
van duurzame energie wanneer dit aan andere
maatschappelijke vraagstukken wordt gekoppeld en in een gebiedsontwikkelingsplan wordt
samengebracht.

37

Libau in cijfers

“Cijfers zijn als
zeepjes, als je er
te hard in knijpt,
glippen ze je uit
de handen.”
Sanne Blauw,
auteur en journalist
bij De Correspondent
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ADVIESAANVRAGEN
GRONINGEN
GEMEENTEN

WELSTAND

GEMEENTEN

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Appingedam

69

65

70

109

122

96

Delfzijl

90

118

97

104

198

179

Loppersum

91

135

340

129

233

280

111

103

125

166

288

229

Oldambt
Pekela

31

25

29

25

41

41

Stadskanaal

81

117

127

111

175

173

Veendam

63

84

86

92

138

126

Het Hogeland

266

292

302

353

560

481

- Bedum

49

52

55

65

107

****

- De Marne

56

54

49

38

70

****

114

103

105

132

248

****

47

83

93

118

135

****

Groningen *******

143

143

163

211

279

176

- Haren

106

107

118

162

198

*****

37

36

45

49

81

*****

153

194

258

232

335

323

- Hoogezand-Sappemeer

57

70

80

110

**

**

- Menterwolde

36

42

46

42

**

**

- Eemsmond
- Winsum

- Ten Boer
Midden-Groningen

- Slochteren

MONUMENTEN

HUISADVISEURSCHAP

MAATWERKGESPREKKEN

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Appingedam

13

6

7

14

7

14

0

0

0

0

0

0

Delfzijl

27

21

22

15

7

9

1

4

1

0

2

1

Loppersum

20

15

10

33

48

39

3

2

4

0

0

0

*** 	behorend tot
gemeente
Westerwolde
per 1-1-2018

Oldambt

40

41

15

6

8

9

0

0

0

0

0

0

Pekela

3

6

6

1

pm*

pm*

0

0

0

1

0

0

Stadskanaal

3

0

1

3

5

3

0

0

0

1

3

0

**** 	behorend tot
gemeente
Het Hogeland
per 1-1-2019

Veendam

8

19

7

pm*

pm*

pm*

0

0

0

0

0

0

42

33

18

65

53

43

12

15

17

0

3

4

- Bedum

6

3

****

11

8

****

0

0

****

0

0

****

***** 	behorend tot
gemeente
Groningen
per 1-1-2019

- De Marne

7

1

****

10

9

****

0

0

****

0

1

****

- Eemsmond

19

25

****

25

21

****

9

13

****

0

0

****

- Winsum

10

4

****

19

15

****

3

2

****

0

2

****

0

0

3

pm*

pm*

22

0

0

0

0

1

0

eigen commissie

** 	behorend tot
gemeente
Midden-Groningen
per 1-1-2018

****** 	behorend tot
gemeente
Westerkwartier
per 1-1-2019
******* Voormalige
gemeenten
Haren en
Ten Boer

Het Hogeland

Groningen *******
- Haren

15

8

*****

7

3

*****

12

12

*****

0

0

*****

- Ten Boer

10

11

*****

6

9

*****

0

0

*****

0

0

*****

Midden-Groningen

16

21

25

15

pm*

pm*

3

0

3

4

1

3

- Hoogezand-Sappemeer

4

**

**

pm*

pm*

pm*

0

**

**

1

**

**

- Menterwolde

6

**

**

0

pm*

pm*

0

**

**

2

**

**
**

- Slochteren

60

82

132

80

**

**

315

360

407

734

610

Westerkwartier

- Grootegast

74

75

80

97

189

******

- Leek

79

127

138

140

270

1

0

0

2

1

- Zuidhorn

154

113

142

168

Westerwolde

- Marum

ARCHEOLOGIE
2017

*

308

Westerkwartier

6

**

**

15

pm*

pm*

3

**

**

1

**

13

9

6

4

9

15

7

12

10

2

2

2

- Grootegast

5

3

******

1

2

******

7

12

******

1

2

******

******

- Leek

0

0

******

1

2

******

0

0

******

1

0

******

******

- Marum

0

0

******

1

3

******

0

0

******

0

0

******

274

******

- Zuidhorn

8

6

******

1

2

******

0

0

******

0

0

******

123

105

94

122

196

145

Westerwolde

3

0

2

5

6

8

5

5

10

1

- Bellingwedde

45

47

35

35

***

***

- Bellingwedde

2

***

***

3

***

***

4

***

***

0

***

***

- Vlagtwedde

78

58

59

87

***

***

- Vlagtwedde

1

***

***

2

***

***

1

***

***

1

***

***

2882

1696

2051

2061

3299

2859

213

190

122

174

155

162

43

50

45

9

12

11

Totaal

40

ADVIESAANVRAGEN
GRONINGEN

Totaal

0

1

41

ADVIESAANVRAGEN
DRENTHE
GEMEENTEN

WELSTAND

ARCHEOLOGIE

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0

0

0

6

14

pm*

pm*

pm*

38

88

107

90

Coevorden

0

0

De Wolden

8

HUISADVISEURSCHAP
2019

2017

2018

2019

3

0

0

0

0

0

43

30

0

0

2

4

1

35

40

50

0

0

2

2

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

9

13

13

14

6

0

0

2

5

2

172

154

156

0

0

0

0

0

6

4

6

79

52

58

0

0

0

0

0

1

0

0

pm*

pm*

pm*

17

7

21

0

0

2

7

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noordenveld

129

200

147

18

13

10

4

5

5

5

8

Tynaarlo

207

298

251

1

0

0

0

0

9

12

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

683

820

715

129

135

120

4

5

29

39

30

Aa en Hunze
Borger-Odoorn

Emmen
Hoogeveen
Midden-Drenthe
Meppel

Westerveld
Totaal

2017

MAATWERKGESPREKKEN

2018

Assen
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LIBAU
FINANCIEEL
Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten 2019
Waarderingsgrondslagen 2019
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BALANS PER 31 DECEMBER
2019
Activa
Materiële vaste activa

Financïele vaste activa
Vorderingen

12/31/1

12/31/18

Terreinen en gebouwen

532.657

543.412

Inrichtingskosten
Kantoorinventaris

16.717
15.493
564.867

17.852
20.886
582.150

10.000

10.000

Deelneming
Debiteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2019

Banken

Baten

Lasten

Jaarrekening
2019

Begroting
2019

Jaarrekening
2018

Begroting
2018

Opbrengsten

1.237.925

1.426.000

1.392.501

1.312.000

Opbrengsten projecten

1.127.986
2.365.911

1.176.800
2.602.800

1.248.011
2.640.512

1.090.000
2.402.000

Personeelskosten

1.036.545

1.322.800

1.226.427

1.162.500

Huisvestingskosten

41.359

40.000

32.879

45.000

Kantoorkosten

65.899

62.000

66.026

60.000

224.325

215.650

4.604

10.126

Algemene kosten

137.196

169.500

144.441

156.000

121.372

135.224

Kosten projecten

1.013.066

921.800

897.725

893.700

350.301

361.000

Afschrijvingen

30.032

37.500

28.707

40.000

2.324.097

2.553.600

2.396.205

2.357.200

41.814

49.200

244.307

44.800

1.239.123

1.168.262

1.239.123

1.168.262

2.164.291

2.121.412

Passiva

12/31/1

12/31/18

Kapitaal

1.677.677

1.637.551

80.188

79.437

Bedrijfsresultaat
Rente baten en lasten ( )

Resultaat voor bestemmingsreserves

273

1.000

485

2.500

273

1.000

485

2.500

42.087

50.200

244.792

47.300

751

7.500

7.500

7.500

(7.175)

0

2.880

0

(6.424)

7.500

10.380

7.500

48.511

42.700

234.412

39.800

Mutaties in de reserves Libau

Eigen vermogen

Onderhoudsreserve
Steunpuntreserve

Kortlopende schulden

15.771

22.946

1.773.636

1.739.934

Crediteuren

21.141

97.482

Belastingen en sociale lasten

41.808

46.357

327.706

237.639

390.655

381.478

2.164.291

2.121.412

Overige schulden en overlopende passiva

Toevoeging / onttrekking ( )
onderhoudsreserve
Toevoeging / onttrekking ( )
Steunpuntreserve

Resultaat na bestemmingsreserves Libau

Bij de jaarrekening is een goedkeurende verklaring door de accountant afgegeven.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
2019
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder

“verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”. In

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te

winststreven.

Materiële vaste activa

betalen premie als last in de staat van baten en lasten

Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het

De materiële vaste activa worden geactiveerd op

verantwoord.

volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend

resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij

verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve

De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van

aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP,

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

waardeverminderingen.

anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De

Opbrengsten

opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte

stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als

Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in

worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking

economische levensduur en worden berekend op basis van een

een “verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering”

rekening gebrachte bedragen voor verleende diensten of

hebben. Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met

en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het

verkochte goederen, verminderd met verleende kortingen.

balansdatum zijn gerealiseerd.

een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De subsidies wordt tegen het verrekende bedrag

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong

moment van ingebruikneming.

Het ABP had ultimo het boekjaar een beleidsdekkingsgraad

opgenomen.

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

van 97,8%.

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

Financiële vaste activa

bekend zijn geworden.

Kapitaalbelangen in vennootschappen waarop geen invloed

Overige activa en passiva

De bedrijfskosten worden bepaald op basis van historische

van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op

Overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de

uitgaafprijzen verminderd met de ontvangen kortingen en

kostprijs.

nominale waarde.

worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking

Financiële instrumenten

Bedrijfskosten

hebben.
Vorderingen

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen

Afschrijvingen

financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden

als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde

berekend door middel van de vaste percentages van

onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van

kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte

het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico

economische levensduur.

boekwaarde.

van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze

Indien het financiële instrument niet in de balans is

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele

Onderhoudskosten

opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven

beoordeling van de vorderingen.

De componenten methode wordt toegepast voor de
verwerking van onderhoudskosten.

in de toelichting op de "Niet in de balans opgenomen rechten
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en verplichtingen".

Pensioenen

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten

De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een

wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten

Stichting Libau welstands- en monumentenzorg beschikt

aan pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds

hoofdzakelijk over primaire financiële instrumenten.

ABP. De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de
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Over Libau
Stichting Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit in Groningen en
Drenthe. Beide provincies kennen unieke bouwkundige en landschappelijke kwaliteiten. Wij
willen dit prachtige erfgoed in stand houden en
doorontwikkelen en de in het landschap en de
bebouwing aanwezige geschiedenis kenbaar maken en respectvol inzetten om de toekomst vorm
te geven. Duurzaam voor mens, natuur en cultuur.
Wij doen dit door gemeenten, dorpsverenigingen,
coöperaties en provincies te adviseren vanuit
cultuurhistorie & monumenten, stedenbouw &
landschap en welstand & architectuur. Een
integrale benadering staat daarbij voorop. Waar
mogelijk proactief ontwikkelend en waar wenselijk ook toetsend. Beleidsmatig en planmatig,
verbinding zoekend vanuit de eigen expertise.
Libau faciliteert, organiseert en administreert de
uit onafhankelijke externe deskundigen bestaande provinciale welstands- en monumentencommissies in Groningen en Drenthe. Deze commissies adviseren binnen de kaders van het door de
betrokken gemeenten vastgesteld beleid.
In Groningen delen wij vanuit het Steunpunt
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Per 31 december 2018:

Cultureel Erfgoed Groningen onze kennis van monumenten, historische ensembles en landschappelijke patronen en ondersteunen wij eigenaren
van monumenten, erfgoedorganisaties en overheden bij de instandhouding hiervan. Wij ondersteunen bovendien overheden bij de ontwikkeling
van hun erfgoedbeleid. Een personele unie met de
Monumentenwacht Groningen maakt dat we vragen van particuliere monumenteigenaren direct
adequaat kunnen adresseren.
Libau ziet het als haar maatschappelijke plicht
haar expertise zo veel mogelijk in te zetten ten
behoeve van de oplossing van mijnbouwschade. Wij vertegenwoordigen in dat kader onder
andere het erfgoedveld in de Maatschappelijke
Stuurgroep. Wij ontwikkelen bovendien bouwkundige expertise ten behoeve van de advisering
over monumenten en welstand en herbergen het
Erfgoedloket en het Erfgoedadviesteam om vragen
van particulieren en overheid te kunnen beantwoorden.

Nederland werken wij, samen met onze zuster
organisaties uit andere provincies, aan de
ontwikkeling van onze professionaliteit en
het vakgebied. Wij delen kennis en ervaring en ontwikkelen nieuwe producten, zoals
“Omgevingsplan op Kwaliteit”. De Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit denkt en praat mee met het
rijk over de ontwikkeling van de Omgevingswet
en vertegenwoordigt daarbij niet alleen de provinciale adviesorganisaties, maar ook gemeenten. Libau is ook onderdeel van het landelijk
Netwerk Steunpunten Erfgoed. In samenwerking
met landelijke partners zoals Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, Erfgoedacademie en Nationaal
Restauratiefonds wordt onder meer ingezet op
verbreding van de benodigde kennis bij gemeenten.

Libau is onderdeel van het Team Ruimtelijke
Kwaliteit Nederland en de Federatie Ruimtelijke
Kwaliteit. Binnen het Team Ruimtelijke Kwaliteit

Op 5 december 2019 zijn de statuten van Libau
gewijzigd. Het Algemeen Bestuur veranderde per
die datum in Raad van Toezicht.

Algemeen bestuur:
S.B. (Sipke) Swierstra
burgemeester Veendam (voorzitter)
J.N. (Jan Ningo) Dijck
accountant (penningmeester)
T. (Tonnis) Bouman
architect (secretaris)
K.F. (Karel) Geijzendorffer
adviseur
E.H.F. (Eric) van Oosterhout
burgemeester Emmen
H. (Henk) Kosters
wethouder gemeente Noordenveld
A.H. (Anton) Saman
directeur gemeente Oldambt

Per 31 december 2019:
T.J.J. (Theo) Hoek
Directeur-bestuurder
Raad van Toezicht
S.B. (Sipke) Swierstra (voorzitter)
J.N. (Jan Ningo) Dijck
T. (Tonnis) Bouman
K.F. (Karel) Geijzendorffer
H. (Henk) Kosters
A.H. (Anton) Saman
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Colofon
Libau, adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed
Tekst, Interviews en gedicht omslag: Marlijn Nijboer
Beeldmateriaal:
Ana Fernandez (pag. 17, rechts), Onix NL (pag.18),
Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis (pag. 19), Jolijt Dijkstra (pag. 26),
Kenders Bouw (pag. 28), Peter Karstkarel (pag. 29),
De Unie Architecten (pag. 32).
Overig beeldmateriaal: Libau
Vormgeving: Heidi Wolters, Beeldende Zaken
Druk: Drukkerij Zalsman Groningen B.V.
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Hoge der A 5, Groningen
www.libau.nl / 050 3126545

RICHTING TE
VERANDEREN

begint met anders kijken

DE KUNST VAN

3

2

in zijn essay ‘De toekomst van Nederland’.

aldus rijksbouwmeester Floris Alkemade

duidelijke ruimtelijke ordening essentieel’,

goede banen te leiden, is regie en een

gebieden uit kunnen groeien. Om dat in

stelselmatig veronachtzaamde perifere

een nieuw zelfbewustzijn van nu nog

buitenranden liggen de antwoorden, er zal

singsvermogen van buitengebieden en

uitstek ruimtelijke vragen. In het aanpas-

verduurzaming van de landbouw, zijn bij

adaptatie, afnemende biodiversiteit en de

maken hebben op het gebied van klimaat-

‘De belangrijke vragen waarmee we nu te

Verbeeldingskracht
De zoektocht naar een nieuwe richting vergt
volgens Floris Alkemade verbeeldingskracht
en een samenhangend en overtuigend verhaal waarin sociale en ruimtelijke thema’s

Floris Alkemade is sinds 2015 rijksbouwmeester en geeft deze functie dit jaar aan
iemand anders door. De vele gesprekken die
hij de afgelopen jaren in het hele land en
met een divers publiek uit alle lagen van de
bevolking voerde, maakten hem bewust van
een groeiend verlangen in de samenleving
om aan een heel ander waardenstelsel te
bouwen, als basis voor onze toekomst. Een
toekomst waarin we andere keuzes maken
dan we de afgelopen decennia deden. ‘Er
begint een bewustzijn te groeien hoezeer zaken verbonden zijn en dat er andere keuzes
gemaakt moeten gaan worden’, zo schrijft
hij. ‘De vragen die me telkens gesteld werden, gingen precies daarop in: welke kant
gaan we op, wat moeten we veranderen?’

‘INTEGRAAL DENKEN,
NIEUWE RICHTINGEN EN STRAKKE REGIE’

een ander doel.’

herkennen, dient iedere beweging ook

verbanden tussen bewegingen gaat

bewegingen mogelijk zijn. Als je de

als Groningen en Drenthe andere

zoveel potentie dat juist in provincies

‘Landschappelijke schoonheid heeft

toekomst van Nederland:

Floris Alkemade over de

Rijksbouwmeester

5

4

‘De levende laag van de buitenrand bepaalt
de vorm van de groei’, schrijft u in uw
essay. Betekent dit ook dat de grootste
veranderkracht volgens u op het platteland
te vinden is?
‘’Het platteland wordt stelselmatig onderschat. Het weet zich voortdurend opnieuw
met radicaliteit te transformeren en de
ontwikkelingen die hier plaatsvinden zijn
vaak moderner dan die in de steden. Er zit,
kortom, een grote veranderkracht, maar dat
is niet hetzelfde als verandermacht. Ook
hier geldt dat de kracht wordt bepaald door
de mate waarin je erin slaagt verbindingen
te leggen. Het stedelijk leven is losgezongen
van de productie van voedsel, stadsbewoners hebben vaak geen idee meer waar hun
voedsel vandaan komt. Weten ze dat wel,
dan willen ze ook meer betalen. Verduurzaming van de landbouw vergt betrokken
consumenten en dus een lokale of regionale
afzetmarkt. Wij stellen steeds meer eisen
aan het platteland. Behalve voor die verduurzaming, moet daar ook ruimte worden
gevonden voor natuurontwikkeling en de
energietransitie. De mate waarin dit slaagt,

dat door die burgerbetrokkenheid ontstaat,
draagt bij aan nieuwe keuzes en kan niet
alleen tot bescherming van landschappelijke
kwaliteiten leiden, maar ook tot verfijning
van het landschap.’

Omgevingswet
Integraal denken dus, evenals regievoering
door de overheid en een andere bouwcultuur. Hoe verhoudt de Omgevingswet zich
hiertoe? Floris Alkemade: ‘De Omgevingswet
vraagt van het rijk, de provincie en gemeenten een sturende visie en biedt, als een
overheid het goed doet, bij uitstek de kans
om van richting te veranderen. Die kans zit
in de eerste plaats in het feit dat gemeenten

met elkaar verbonden worden. Verbeeldingskracht is met name vereist om in de ruimtelijke ordening tot andere keuzes te komen
dan doorgaan met het bebouwen van open
ruimte. In plaats daarvan zullen we volgens
hem moeten gaan inbreiden in bestaande wijken. Behalve dat het buitengebied
hierdoor gespaard wordt, biedt dit volgens
de rijksbouwmeester bij uitstek ook de kans
om sociale en energetische verduurzaming
met elkaar te verbinden en saaie buitenwijken interessanter en leefbaarder te maken.
De open ruimte die hierdoor beschikbaar
blijft, is nodig voor de verduurzaming van de
landbouw, het versterken van de biodiversiteit en het bergen en vasthouden van water.
Inbreiden, vooral in de buurt van openbaar
vervoersknooppunten, voorkomt volgens
Floris Alkemade niet in de laatste plaats
de verdere uitbreiding van ons wegennet.
‘Woningbouw en vervoer zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. We moeten ook hier
integraal over nadenken.’

In uw essay stelt u ook dat ons ware
gezicht zich toont in de kwaliteit van de
reparatie. Wat betekent dit voor het gebied
dat kampt met de gevolgen van de gaswinning?
‘Achter de aardbevingsproblematiek schuilt
een grotere vraag: wat willen we met
deze regio. De aardbevingen veroorzaken
de urgentie om daarover nu, en met alle
betrokkenen, na te denken en samen een
nieuw verhaal voor dit gebied te ontwikkelen. Daarbij moeten alle vragen die er nu
liggen worden meegenomen. Doe je dat niet
dan blijft de regio, als het aardbevingsrisico over een aantal jaren afneemt, met een
kater zitten. De problematiek die hier speelt,
speelt deels ook in andere plattelandsgebieden in Groningen in Drenthe. Ik denk dan
bijvoorbeeld aan krimp, de achteruitgang
van biodiversiteit en van de bodemkwaliteit.
In al die gebieden zit tegelijkertijd een groot
vermogen om juist daar een hoge kwaliteit
van leven te organiseren. De Coronacrisis

is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die ook betekent dat de samenleving
boeren niet alleen betaalt voor hun inspanningen maar het hen ook in financieel
opzicht mogelijk maakt om anders te gaan
boeren. Verandermacht vergt verbinding van
de veranderkracht en veranderbereidheid
van alle betrokkenen.’

de landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten moeten inventariseren, als basis
voor gewenste ontwikkelingsrichtingen.
Een andere kans is dat de Omgevingswet
inspeelt op de toenemende betrokkenheid
van burgers bij hun omgeving. Mensen
hebben in toenemende mate het gevoel dat
het landschap ook van hen is. We zagen dat

dwingt een keten van veranderingen af
en kan achteraf misschien juist voor deze
gebieden een kans blijken om van richting
te veranderen. Als mensen meer thuis gaan
werken, geeft dat immers ook meer vrijheid
om te bepalen waar je wilt wonen.’

toen burgers opstonden tegen het bebouwen
van de kust en ik zag het ook toen het College van Rijksadviseurs de noodklok luidde
over de verdozing van Nederland. Mensen
accepteren het niet meer dat één wethouder
bepaalt dat ergens gebouwd mag worden
als daarmee prachtige landschappelijke
kwaliteiten verloren gaan. Het krachtenveld
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Mensen prikkelen om in beweging te
komen
‘Het begrip gezondheid is aan het veranderen’, aldus Sandra Grabs. ‘Ging dit eerder
vooral over fysieke gezondheid, tegenwoordig denken we bij gezondheid ook aan psychische gesteldheid en geluk. Groen speelt
daarin een belangrijke rol. Onderzoek toont
aan dat mensen in een groene omgeving
sneller herstellen, minder pijn ervaren en
minder medicijnen nodig hebben. Groen
helpt mensen om te ontspannen en biedt
kansen voor ontmoeting, spel en sport. Je
kunt mensen niet dwingen om zich anders
te gedragen, maar je kunt ze wel prikkelen
om dit te doen. Dit vergt om te beginnen
goede fietsverbindingen, veilige wandelpaden en een groene ruimte die uitdaagt om
te genieten, te ontmoeten, te sporten en te
spelen. Dat laatste is niet alleen belangrijk
voor kinderen, ook voor volwassenen. Prikkel ze letterlijk om uit hun comfortzone te

gemakkelijker iemand met de auto tot aan
zijn of haar huis kan rijden, des te groter de
kans op te weinig beweging. En gebrek aan
beweging is, samen met ongezonde voeding,
één van de belangrijkste oorzaken van de
huidige welvaartsziektes. Daar ligt dus een
belangrijke uitdaging voor ontwerpers die
gezondheid sturend willen laten zijn in de
wijze waarop ze de woonomgeving vormgeven.’

spelen en te sporten.

biedt om te ontmoeten, te wandelen, te

van een groene omgeving die ook ruimte

we infectieziekte onderstreepte het belang

voorzien had, gebeurde daarbij: een nieu-

zondheid van hun bewoners. Wat niemand

te ontwerpen die bijdragen aan de ge-

uitgedaagd om straten, buurten en wijken

ervoor dat stedenbouwers opnieuw worden

een eeuw later zorgen welvaartsziektes

ontstond als ontwerpende discipline. Ruim

de mensen die daarin wonen. Stedenbouw

bebouwde omgeving en de gezondheid van

over de relatie tussen de inrichting van de

eerst in de geschiedenis werd nagedacht

zorgde er bovendien voor dat voor het

van waterleiding en riolering. Deze wens

begin van de 20e eeuw tot het aanleggen

se leidde aan het eind van de 19e en het

infectieziektes als cholera en tuberculo-

De wens om een eind te maken aan

stappen en via stapstenen door een drassig
gebied naar de overkant te springen, over
boomstammen of achteruit te lopen. In dat
anders dan anders doen zit niet alleen een
prikkel om fysiek te bewegen, het houdt ook
je hersens actief. Spelen helpt kinderen en
volwassenen om te ontspannen, veel mensen worden er gelukkig van.’

Na eeuwenlang compact gebouwd te
hebben, ontstond aan het eind van de 19e
eeuw voor het eerst de wens om stadsuitbreidingen ruimer en vooral ook groener op
te zetten. Het massale gebruik van de auto
voegde daar vanaf de jaren zestig van de
vorige eeuw de behoefte aan bredere wegen
en parkeerruimte aan toe. Stedenbouwkundigen gingen soms zelfs zo ver dat ze voorstelden historische binnensteden te slopen
om ruimte te creëren voor een snelweg. Dergelijke plannen werden – gelukkig voor ons
en de mensen na ons – niet uitgevoerd. Wat
wél werd uitgevoerd, waren de vele plannen
voor nieuwbouwwijken met alle ruimte voor
de bewoners om hun auto, en vaak zelfs
twee auto’s, voor de deur te parkeren. En
daar ging het mis volgens architect Sandra
Grabs: ‘Meer wegen en meer parkeerruimte leidden, in combinatie met een toenemende welvaart, tot een toename van het
autogebruik en dat vergrootte dan weer de
behoefte aan nog meer voorzieningen voor
de auto. Er ontstond een vicieuze cirkel. Hoe

‘OMGEVINGEN DIE GOED ZIJN VOOR
GEZONDHEID, MENS EN NATUUR’

Stop met bouwen van monofunctionele
wijken en grote woningen
‘De problemen waar we in deze tijd voor
staan, brengen met zich mee dat we moeten
ophouden met het ontwerpen van monofunctionele wijken en voorzieningen.
Ruimte die slechts voor één doel gemaakt
wordt, is verspilde ruimte. Wat dat betreft
zijn we volledig doorgeschoten in het aantal
vierkante meters grondoppervlak van veel

zou dit dan oproepen?’

maar via een zandpad. Welk gedrag

klinkers of asfalt bij je huis komt,

als ontwerper. Stel dat je niet via

kelingen interessant, het prikkelt mij

om te spelen. Ik vind zulke ontwik-

ven, studenten gebruikten de ruimte

schappen op de stoep gingen schrij-

in de stad zag je dat mensen bood-

elkaar te maken. Op andere plekken

daar staan om een praatje met

gebruikt. Buurtbewoners blijven

van het hofje waarin ik woon ineens

‘Sinds de lockdown wordt het plein

Stedenbouwer/architect
Sandra Grabs:
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architect

kwaliteit bij Libau en is daarnaast zelfstandig

Sandra Grabs werkt als adviseur ruimtelijke

nieuwing en herbestemming in bestaande
wijken en buurten moet gaan. We moeten
slimmer met de ruimte omgaan en wat mij
betreft betekent dit dat we steden en dorpen
niet verder uitbreiden’, aldus Sandra Grabs.

Kloosterburen.

Anne Hilderink en Ben van Tilburg uit

schoon water en een schone lucht ’, aldus

Vitaliteit begint met een schone bodem,

de lijn naar het landschap op te pakken.

ons wel laten zien dat het belangrijk is om

denken is nog ver weg, maar corona heeft

wat op deze aarde leeft. Dat holistische

in brede zin over leefbaarheid voor alles

leefbare omgeving voor de mens, het gaat

gaat allang niet meer uitsluitend over een

in onderlinge samenhang beziet. Vitaliteit

alle aspecten van het leven meeneemt en

uitsluitend vitaliteit behouden wanneer je

‘In een dunbevolkt gebied als dit kun je

Nadat Anne Hilderink in 2006 de Stichting
Sint Jan in het leven had geroepen, startte
zij vanuit deze stichting met de herontwikkeling van het oude kloosterterrein in
Kloosterburen. Onderdeel hiervan was de
zwaar verwaarloosde kloostertuin die onder
andere een functie kreeg als productietuin
voor groente en fruit. Sint Jan ging bovendien een samenwerking aan met een boer
uit de omgeving die bereid was het oude
graangewas emmer op zijn land te telen.
In 2015 ontstond uit deze eerste ontwikkelingen de coöperatie Klooster & Buren, een
gebiedscoöperatie van de dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en
Hornhuizen. Deze vijf dorpen vormen samen
een bebouwingsketting op een kwelderrug,
te midden van een eeuwenoud cultuurlandschap dat grenst aan werelderfgoed Waddenzee. Naast het oude cultuurlandschap,
de Waddenzee en het oude kloosterterrein,
kent dit gebied ook nog andere waarden

‘VITALE LEEFOMGEVING VERGT
BETROKKENHEID VAN IEDEREEN’

De grote uitdagingen waar we voor staan
vergen een holistische blik
‘We staan op dit moment voor de grootste
uitdagingen in de menselijke geschiedenis
en al die uitdagingen vergen ruimte. Windmolens en zonnepanelen moeten ergens
staan, er moet ruimte komen voor waterberging, de biodiversiteit moet hersteld
worden, er is een klimaatcrisis en een groot
tekort aan woningen, een toenemend aantal
mensen is eenzaam en een grote groep
mensen beweegt veel te weinig. Je zou kunnen stellen dat zowel de gezondheid van de
mens als die van de natuur in het geding is.
Willen we hier een goed antwoord op geven,
dan vergt dit een holistische manier van
kijken. Het vergt ook dat de gezondheid van
mens en natuur een belangrijk uitgangspunt
wordt voor stedenbouwkundige ontwerpen.
Ik vind overigens dat het daarbij om ver-

nieuwbouwwoningen. Kasten van huizen
staan op nauwelijks grotere kavels, alles
wordt volgebouwd en er blijft amper ruimte
over voor een tuin. Ook in aardbevingsgebied zie je regelmatig dat een huis met
bevingsschade gesloopt wordt en vervangen
door een veel grotere woning. Het is wat mij
betreft de vraag of meer vierkante meters
woonruimte ons gelukkiger maakt of dat we
onszelf juist iets ontnemen.’

‘Grondeigendom is relatief. Het water
gaat er doorheen, de lucht gaat er
overheen. Het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om dit
schoon te houden. Je kunt dit ook niet
eenzijdig bij boeren leggen. Iedereen
die voedsel koopt, is hier medeverantwoordelijk voor’, aldus Ben en Anne.
‘Het creëren van een vitale leefomgeving gaat over alle aspecten van het
leven en vergt dat iedereen daarbij
betrokken wordt. De stappen die wij
zetten, lijken misschien klein. Maar
iedere grote visie vergt een eerste
stap, hoe klein ook.’

rural artist Anne Hilderink

Ben van Tilburg en

Agrarisch ondernemer

11

10

globale uitwerking dorpen

gedetailleerde uitwerking dorpen

volgorde uitwerking dorpen per kwelderwal

Samenwerking met collega-boeren
De stap die Ben zette in de richting van een
vitale leefomgeving voor mens en natuur,
was eerder een vervolgstap dan een eerste
stap. Ben boert biologisch-dynamisch en
inspireerde de beide boeren waarmee hij ’t
Olde Heem beheert om ieder op zes hectare
land biologisch te gaan boeren. Het graan
dat ze hier het eerste jaar op verbouwden
werd als regulier graan verkocht, dit tweede
jaar verbouwen ze gras dat als biologisch

Voedsel als middel om samen te werken
Ben en Anne hebben ieder inmiddels voor
wat betreft beide kansen eerste stappen
gezet. Anne legde, samen met twee andere vrouwen, contact met bewoners uit de
omgeving die een moestuin of volkstuin
hebben en nodigde hen uit om voedsel aan
’t Olde Heem te leveren en samen te koken.
Uitgangspunt is de productie van ‘schoon’
voedsel. ‘We willen hier een context aan
verbinden in de vorm van lezingen en bijvoorbeeld een symposium en daarnaast in
gesprek gaan met alle organisaties die zich
in deze omgeving bezighouden met schoon
water, schoon lucht en een schone bodem.
Voedsel is op deze manier ook een middel
om alle betrokkenen uit te nodigen om samen te werken. Er gebeurt al heel veel, maar
al die activiteiten komen tot nu toe niet of
nauwelijks bij elkaar.’

Ruimtelijke kernkwaliteiten

1.

kwelderwallen (indicatief)

legenda

dorpen op kwelderwallen

die steeds unieker worden. ‘We hebben hier
ruimte, stilte en relatief schone lucht’, zegt
Anne Hilderink. ‘De waarde hiervan wordt
in deze tijd alleen maar groter. Duurzaam
investeren in een vitale leefomgeving voor
mens en natuur vergt balans tussen deze
bijzondere waarden, die geld kosten, en
waarden die geld genereren.’

1. DORPEN OP DE OUDSTE
KWELDERWALLEN

voer mag worden verkocht. De twee boeren
telen daarnaast op drie hectare land van
Ben samen biologische aardappels. ‘Het is
heel moeilijk om te stoppen met het gebruik
van bestrijdingsmiddelen’, zegt Ben. ‘Deze
samenwerking zorgt ervoor dat zij kunnen
proeven aan biologische landbouw en ondertussen ook omzet blijven draaien. Als het
aan mij ligt, breiden we deze samenwerking
verder uit naar een gezamenlijk bouwplan
waarop we samen een mooie wisselteelt
organiseren. Een biologische boer mag één
keer per zes jaar aardappels telen en moet
die andere vijf jaren dus iets anders verbouwen. Samenwerking zorgt ervoor dat boeren
een zodanig afgestemd pakket aan producten kunnen produceren dat dit voorziet in
de voedselbehoefte van de mens, bijdraagt
aan een gezonde bodem en ervoor zorgt
dat de betrokken boeren ook in financieel
opzicht een gezond bedrijf hebben.’

1. DORPEN OP DE OUDSTE KWELDERWALLEN

2. DORPEN OP DE CENTRALE KWELDERWAL

kloosterburen

3. DORPEN OP DE HAAKWALLEN

Betrokkenheid boeren bij zorgvoorziening
Na de ontwikkeling van de kloostertuin en
het emmerproject, volgden de ‘Wad en Wier
dagen’, waarin zilt eten centraal stond, en
de overname in 2016 van zorgcentrum ‘t
Olde Heem in Kloosterburen. De coöperatie
realiseerde hierin onder andere beschermd
wonen voor jongeren en volwassenen van
alle leeftijden. Dit vergde zoveel aandacht

41

dat al het andere naar de achtergrond verschoof, maar staat inmiddels, mede dankzij
drie jonge boeren die in 2019 het beheer
van het woonzorgcentrum op zich namen,
op de rit. Ben van Tilburg is één van hen en
evenals zijn collega-boeren enthousiast over
deze betrokkenheid. ‘ ’t Olde Heem maakt
dat ouderen en mensen met een beperking
hier kunnen blijven wonen en voorkomt dat
de dorpen leeglopen. Ook boeren zijn daarbij
gebaat, sterker nog: de grote uitdagingen
die er liggen als het gaat om biodiversiteit
en bijvoorbeeld het terugdringen van de
stikstofuitstoot, vraagt van boeren dat zij anders gaan werken. Een regionale afzetmarkt,
burgers die betrokken zijn bij boeren en
andersom, biedt een belangrijke kans, maar
vergt dus ook dat een gebied niet leegloopt.’
‘Die afhankelijkheid is er andersom ook’,
vult Anne Hilderink aan: ‘De betrokkenheid
van deze jonge boeren biedt ook de kans om
de gezamenlijke betrokkenheid van dorpsbewoners en boeren uit de omgeving bij de
regionale voedselvoorziening te herstellen.
Een extra kans ligt daarbij in het creëren van
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
een schone bodem, schone lucht en schoon
water.’
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Burgers betrekken bij energie
‘Toen de eerste windmolen hier stond, was
er nog ruimte over binnen het bouwblok.
De windmolen die nu die ruimte vult, is van
energiecoöperatie Duurzaam Duurswold.
Van de duizend zonnepanelen die hier op
het dak liggen, zijn er 40 van deze coöperatie. De gemiddelde burger heeft niets met
energie of groene stroom en dat is niet zo
raar, want ze worden er ook veel te weinig bij
betrokken. Zo’n dorpswindmolen creëert die

bodem.

aan de gezondheid van mens, natuur en

een toekomst waarin landbouw bijdraagt

biodiversiteit en kringlooplandbouw naar

nen, samenwerking met dorpsbewoners,

ke reis die voert langs nieuwe energiebron-

besluit bleek het begin van een avontuurlij-

naar onbekende mogelijkheden. Dit eerste

energie te besparen en ook op zoek te gaan

bouwen, besloot hij dit als kans te zien om

Tilburg in 2014 een nieuwe melkstal wilde

Toen agrarisch ondernemer Jan Pieter van

betrokkenheid. Ik hoor mensen regelmatig
zeggen: “Kijk, daar staat onze windmolen”.
Hun aandeel in deze windmolen zet mensen
aan het denken over duurzame energie en
misschien ook over de volgende stap: het
besparen van energie. Kleine windmolens
creëren draagvlak voor grote. Dat is een
kans, maar ook een risico. Energiemaatschappijen staan immers te dringen om
grote windturbines in het open landschap te
plaatsen. Als dorpsbewoners niet tegen zijn,

Jan Pieter van Tilburg daagt zichzelf graag uit
om buiten zijn comfortzone te denken, is dol
op cijfers en vindt het leuk om zelf energie
op te wekken en dit op een slimme manier
en dus zuinig te gebruiken. Tegelijk met de
bouw van de energiezuinigste stal van Nederland, liet hij een systeem aanleggen dat
zijn huis verwarmt met de warmte van de
melk. In de jaren daarna liet hij twee kleine
windmolens op zijn erf en 1000 zonnepanelen op het dak plaatsen, ging hij ook warmte
uit mest halen en kocht hij als eerste
Groningse boer een elektrische shovel. Het
leverde hem veel publiciteit en de eretitel
‘energiekampioen’ op, Wie alleen dat ziet,
kijkt echter te beperkt. Jan Pieter doet niet
alleen in energie, maar neemt ook maatregelen die goed zijn voor de biodiversiteit,
werkt aan een goede relatie tussen burgers
en boeren en denkt na over de toekomst van
de landbouw. De eerste stap die Jan Pieter in
2014 zette, liet hem van richting veranderen.
Al zijn stappen samen laten niet alleen zijn
collega-boeren zien hoe ook zij dat kunnen
doen, maar inspireren ook ieder ander om
anders naar energie, de natuur, voedsel en
ons aller toekomst te kijken.

‘ALS WE TEGEN DE NATUURWETTEN
BLIJVEN INGAAN, REDDEN WE HET NIET’

Foto: Jan Pieter van Tilburg

hebben veel gemeenten de neiging daaraan
mee te werken, zoals ze ook vrij gemakkelijk lijken mee te werken aan zonnevelden.
Gemeenten zouden veel beter na moeten
denken over de vraag waar die grootschalige
windmolens kunnen staan en waar zonnevelden gerealiseerd kunnen worden. Juist in
dit open landschap is de impact groot.’

‘Wij boeren staan op dit moment
voor de uitdaging om niet de goedkoopste optie te kiezen, maar de
meest natuurlijke en daardoor bij
te dragen aan de gezondheid van
de bodem, de natuur en de mens.
Slagen we daarin, dan dragen we
bovendien bij aan het behoud en de
versterking van de kwaliteiten van
dit prachtige landschap. Ook daarin
spelen boeren een cruciale rol. Geen
enkele van onze keuzes staat op
zichzelf en de impact ervan gaat
altijd verder dan de grenzen van
ons erf. Uiteindelijk omvatten ze de
hele wereld.’

Jan Pieter van Tilburg

Agrarisch ondernemer
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Gezondheid van mens, natuur en bodem
De veldbonen die Jan Pieter nu teelt, zijn niet
alleen goed voor de koeien maar ook voor de
bijen. Datzelfde geldt voor de kruidenrijke
graslanden die hij heeft ingezaaid. ‘Ik wil
van dat Engels raaigras af, dat is geen natuur. Die bloeiende veldbonen en graslanden
vol kruiden zijn een genot om naar te kijken.
Dat geldt ook voor de bloemrijke akkerranden die ik zaai en het vogelweidegebied dat
ik samen met mijn broer pacht. De bloemen
en kruiden die overal tussen het gras en
rond de akkers bloeien, trekken insecten en
vogels aan. De natuur liegt niet.’

voor groen overblijft.

worden zodat er zoveel mogelijk ruimte

In 30 kleine huizen die geclusterd gebouwd

zetmeelfabriek bij Ter Apel hoopt te wonen.

zuiveringsvelden van de aardappel

over enkele jaren op de voormalige

dat is de droom van de groep mensen die

met elkaar en met de natuur samenleven:

Een stille plek, waar mensen in harmonie

De voormalige aardappelzetmeelfabriek
stond sinds 1999 leeg en werd in 2019 gekocht door coöperatie Noordeland die hier
een ecodorp wil stichten. De industriële
erfenis waarvoor de Noordelanders de zorg
op zich namen, zorgt er mede voor dat de
ontwikkeling van het ecodorp een complex project is. ‘De gebouwen zijn dusdanig
verwaarloosd dat hier en daar zelfs instortingsgevaar dreigt. Wat echt niet gered kan
worden, laten we gereguleerd vervallen. De
rest knappen we op en geven we een nieuwe
bestemming. Op de locatie waar we willen
gaan wonen, is de bodem vervuild. We willen
geen grond afvoeren en onderzoeken daarom wat we binnen ons project met die grond
kunnen doen. Ook het opwekken van eigen
energie, het omgaan met water en bijvoorbeeld ecologisch bouwen vergt onderzoek.
De grootste uitdaging zit in het vinden van
technische oplossingen voor onze duurzame
wensen’, aldus Lucy Audretsch van coöperatie Noordeland.

‘HET IS DE KUNST OM IN BALANS
TE BLIJVEN’

Stikstof en methaan
De resultaten die hij met duurzame energie haalde, dreven Jan Pieter ertoe om te
onderzoeken of hij ook de stikstofuitstoot
en de hoeveelheden methaan en ammoniak
in de mest omlaag kan brengen. ‘Ik pomp
water uit een bron in mijn land. Stel dat ik
de bodem ga bemesten met 1 deel mest, vermengd met 15 delen water, wat gebeurt er
dan? En wat gebeurt er met het gehalte aan
ammoniak en methaan in de mest wanneer
je die mest door water laat afkoelen? De
WUR is inmiddels met beide onderzoeksvragen op ons bedrijf aan de slag. De stikstofemissie gaat overigens ook omlaag wanneer
je efficiënter omgaat met krachtvoer. Mijn
vader was daar al mee bezig en ik heb de
volgende stap gezet door zelf het krachtvoer
voor onze koeien te gaan telen in de vorm
van veldbonen. Ik hoef daardoor geen soja
uit andere werelddelen meer te kopen en gebruik minder tarwe. Nadeel is wel dat ik die
veldbonen, bij aanhoudende droogte, moet
beregenen. Ook dat hoop ik binnenkort overigens elektrisch te doen. Ik ben daarnaast
aan het nadenken over organische mest, in
combinatie met het bouwen van een potstal.
Zo’n stal biedt mij de kans om de kringloop
op mijn bedrijf rond te krijgen.’

‘Collectief belang betekent niet dat
individuele mensen zichzelf en hun
eigen wensen moeten opofferen. Het
is net als in de natuur: wil je dat
het systeem gezond is, dan moet
alles wat daarin leeft precies dat
krijgen wat het nodig heeft om te
groeien en te bloeien. Krijgt die ene
plant geen ruimte, dan verdwijnt
het hele natuurlijke systeem.’

Coöperatie Noordeland

Lucy Audretsch,
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Energie en ruimte besparen
De huizen in het ecodorp moeten niet alleen
met ecologische materialen, maar ook zo

Herbestemmingskansen
Behalve ingewikkelde vraagstukken, levert
de erfenis ook kansen op. Zo gaat de voormalige fabriek ruimte bieden aan kleine
bedrijven, komen hierin een klein museum,
een binnentuin met een theetuin, ruimte
voor workshops en andere activiteiten en
bijvoorbeeld een grote keuken en een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners
van Noordeland. In dit fabrieksgebouw
zouden in de toekomst nog 30 appartementen kunnen worden gerealiseerd en in het
voormalige kantoorgebouw komt een bed en
breakfast. Op het vier hectare grote terrein
achter de fabriek komen huizen in een
natuurlijke omgeving. De elzen die hier nu
staan, moeten daarvoor wijken en ook dat
leidde tot onderzoek. Het gevolg van de uitkomsten daarvan is dat deze elzen gebruikt
gaan worden bij de verbouwing van de fabriek en de bouw van de huizen. Ecologisch
bouwen is een belangrijk uitgangspunt: een
deel van de huizen wordt met stro gebouwd.
‘We experimenteren bovendien met kalkhennepblokken’, zegt Lucy Audretsch.
klein mogelijk gebouwd worden. ‘We willen
zoveel mogelijk ruimte overhouden voor
groen en zo weinig mogelijk energie verbruiken. Dit laatste gaat ook over de energie
die nodig is om spullen te produceren. Hoe
kleiner een huis, hoe groter ook de energiebesparing doordat er minder spullen worden
gekocht omdat daarvoor simpelweg geen
ruimte is. We willen dat onze ecologische
voetafdruk zo klein mogelijk is. Zelf zou ik
ook graag zonder koelkast willen leven. Dat
kan bijvoorbeeld door een kelder in een wal
te maken’, aldus Lucy Audretsch.
Om buitenruimte te besparen, worden de
huizen in u-vormige clusters en op acht
meter afstand van elkaar gebouwd. De
woonruimte zit in ieder huis op het zuiden
en alle huizen hebben een ‘grote hoed’ die
ervoor zorgt dat de woonruimte in de winter
optimaal door de zon verwarmd wordt en
in de zomer relatief koel blijft. Alle bewoners krijgen rond hun huis een strook van
vier meter privéterrein, daaromheen is alle
grond gemeenschappelijk in gebruik. ‘Je
koopt een woonrecht’, zegt Lucy. ‘Dat kun je
doorverkopen, maar er zit ook een anti-speculatiebeding bij. De grond is nu al van de
coöperatie en het is de bedoeling dat deze in
de toekomst ook alle huizen aankoopt.’

Zelfvoorzienend leven
‘We willen zelfvoorzienend leven. Dat
betekent dat we onze eigen energie gaan
opwekken en ons eigen voedsel gaan verbouwen. Een groot deel van het terrein wordt
ingericht als voedselbos, er komt een grote
moestuin en een kruidentuin. Het terrein
kent al een natuurlijke vijver, we willen
daarnaast helofytenfilters aanleggen, water
opvangen en grondwater oppompen. Bij
alles wat we doen is het de kunst om zoveel
mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke mogelijkheden en vervolgens de balans
te vinden. Dit is wat mij betreft de kern van
ecologisch leven. Kijk je daarbij met een
holistische blik, zoals ook wij doen, dan
betekent dit dat niet alleen mens en natuur,
maar ook mensen onderling in balans moeten zijn. Als dat het geval is, kan dit project
slagen.’
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