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alles van waarde......

LIBAU

ST ICHT ING LIBAU

BE S TUUR

wil de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en

M. Schollema		- burgemeester gemeente Pekela

Drenthe bevorderen en in stand houden. Wij doen dat door de gemeenten in deze beide

drs. J.R.M.F. Cooijmans ra		- econoom

provincies te adviseren vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap,

ing. T. Bouman		- architect

welstand en cultuurhistorie. Onze organisatie beschikt over de disciplines welstand,

drs. ir. K.F. Geijzendorffer		- adviseur

cultuurhistorie, monumentenzorg, archeologie, landschap en stedenbouw die integraal

ing. H. Holstein		- senior beleidsmedewerker ruimte

samenwerken als Team Ruimtelijke Kwaliteit. Wij adviseren over al deze beleidsvelden en

gemeente Vlagtwedde

bieden gemeenten de mogelijkheid om een contract huisadviseurschap te sluiten.

mw. R. van den Aker		- wethouder gemeente Oldambt

Zij beschikken daarmee over onze integrale kennis en professionaliteit.

J. J. Bruintjes		- wethouder gemeente Borger-Odoorn

Wij faciliteren de Steunpunten Cultureel Erfgoed Groningen en Drenthe en vormen een

A.W. Hiemstra		- wethouder gemeente Hoogeveen

personele unie met de Monumentenwacht Groningen.

H.F. van Oosterhout

- burgemeester gemeente Aa en Hunze

Om herbestemming optimaal te begeleiden, werkt Libau Steunpunt Groningen en
Drenthe samen met het Steunpunt Fryslân in het Kenniscentrum Herbestemming Noord.

In het bestuur traden de leden Schollema, Cooijmans en Bouman op als respectievelijk,

Samen met zusterorganisaties in andere provincies vormen wij het Team Ruimtelijke

voorzitter, penningmeester en secretaris.

Kwaliteit Nederland. Wij zijn bovendien aangesloten bij de Landelijke Federatie
Ruimtelijke Kwaliteit, voorheen de Federatie Welstand.

In de loop van 2014 traden de wethouders Bruintjes en Hiemstra af als bestuurslid.
Op 1 oktober is Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze, aangetreden als
bestuurslid.
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2014 -2015. Een onthutsende hoeveelheid aardbevingen en schade in Groningen.

Wij hebben daarbij een aantal mensen geïnterviewd die wij in ons werk tegenkomen en

Een meer dan pijnlijk en buitengewoon zorgwekkend signaal van de nog steeds

die de bezieling achter hun inzet willen delen. Het inspireert ons bij onze keuzes en onze

toenemende disbalans in het evenwicht people, planet en profit.

inzet. In het aardbevingsgebied, waar de urgentie het grootst is, maar ook daarbuiten.

Transformatie naar echt duurzaam samenleven is urgenter dan ooit. Wat betekent dat

Ik wil hen, Sylvie Beugels, Geert Jan Strating, Siebe Kamer, Mirte van Geffen en niet in de

voor ons? Voor ons vakgebied? Een zoektocht naar waarde en waarden waar – gelukkig

laatste plaats Lambert de Bont, daarvoor bedanken en hoop dat ze ook u zullen

– ook anderen aan deelnemen. Waarden, verbonden aan de betekenis van de identiteit

inspireren.

van de plek, het gebied, voor het welbevinden van mensen. Daar gaat dit jaarverslag over.

Ik nodig u uit dit jaarverslag te lezen en u te laten inspireren door deze mensen en onze
inzet. En u met hen en ons te verbinden in het werken aan echte waarden in een mooie
wereld.
ir. Theo Hoek, directeur Libau

Het jaarverslag van Libau bestaat uit twee delen. Naast dit inspiratiedeel hebben wij
gemeentelijke kaarten gemaakt, waarop met name de welstands- en monumenten-adviezen in
beeld worden gebracht. Deze kaarten worden separaat aan de betreffende gemeenten
aangeboden en zijn daarnaast te downloaden via www.libau.nl/publicaties/

A L L E S VA N WA A R D E . . . . .

Wat willen we behouden in een wereld waarin alles lijkt te veranderen, dat is de vraag die

Wat willen we vasthouden, als alles lijkt te scheuren. De aardbevingen in Groningen en

wij ons en anderen het afgelopen jaar regelmatig stelden. Antwoorden gaan over dat wat

Drenthe hebben grote gevolgen. Mensen voelen zich niet meer veilig en willen soms ook

van wezenlijke waarde is en wezenlijke waarden. Waarde en waarden waarop we ons

weg. Waar toch al sprake is van krimp, kan dit de kwaliteiten van een gebied in versterkte

leven bouwen, waarden die verbonden zijn met onze identiteit.

mate onder druk zetten. De vraag welke panden een rol spelen in de ruimtelijke

Het interessante van deze tijd is dat die waarden op dit moment bewust weer gezocht

kwaliteiten van een gebied, is des te urgenter waar keuzes moeten gemaakt voor behoud

worden. Dat groepen mensen ervoor kiezen om ze weer tot basis te maken van datgene

of sloop. ‘Wanneer het erfgoed verslonst, voelen mensen zich verlaten’, stelt Lambert de

waarop ze letterlijk en figuurlijk willen bouwen en dit bouwen bovendien in eigen hand

Bont in dit jaarverslag. Ons cultureel erfgoed is de ruimtelijke drager van onze collectieve

nemen. Of, en ook dat gebeurt steeds vaker: de handen daartoe ineen slaan. Er ontstaan

geschiedenis, van onze identiteit. Wat is je toekomst als je geschiedenis gewist wordt. Wat

energiecoöperaties en zorgcoöperaties, senioren ontwikkelen plannen voor nieuwe,

is jouw waarde, als het verhaal van jouw voorouders niets waard lijkt te zijn. De mensen

collectieve woonvormen en ondernemers gaan op vernieuwende manieren met elkaar

die hier nu leven en de monumenten die hier nu staan, zijn de zichtbare dragers van

samenwerken. Particuliere initiatiefnemers kloppen, als gevolg hiervan, in toenemende

hetzelfde verhaal en daarin nauw met elkaar verbonden.

mate zelf bij ons aan voor advies of ondersteuning. De nieuwe verhoudingen tussen
overheid en particuliere initiatiefnemers betekenen ook dat ruimtelijke ordening

Wat moeten we vasthouden om te durven bewegen in een veranderende wereld. Het

verschuift van planontwikkeling naar het formuleren van spelregels. Libau vervult in relatie

antwoord op deze vraag is eenvoudig: onze identiteit. De identiteit van de mens is nauw

hiermee steeds vaker de rol van inspirator en coach.

verweven met die van het landschap waarin hij woont. Zijn eigen geschiedenis en de
geschiedenis van dat landschap geven wortels, dragen die identiteit en dragen bij aan een

Wat willen we behouden in een wereld waarin veel lijkt te verdwijnen. Groningen kent

gevoel van trots. De collectieve geschiedenis van mens en landschap wordt het meest

drie gebieden met de status ‘krimpregio’ en Oost-Drenthe heeft de status

zichtbaar in ons culturele erfgoed. Wanneer dat verdwijnt, zijn we onze wortels en ons

‘anticipeerregio’. Krimp betekent niet alleen dat de bevolking afneemt en voorzieningen

gevoel van eigen waarde kwijt. En daarmee de basis om ons leven, ons werken en ons

verdwijnen, het betekent ook dat mensen zich heel erg bewust worden van de kwaliteiten

wonen op te bouwen. Onveranderlijke waarde in een veranderende wereld.

die ze willen behouden. Het verdwijnen van de groei betekent bovendien dat er letterlijk
en figuurlijk ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven en dat in die ruimte creatieve
energie ontstaat. Waar enerzijds de behoefte aan woningen en andere panden afneemt, is
anderzijds sprake van een verandering in het gebruik van panden. Een vrijkomende kerk
wordt een poppodium, in een boerderij worden appartementen gerealiseerd en een
leegstaand winkelpand biedt onderdak aan meerdere creatieve ondernemers die daarin
hun producten verkopen. De meest optimale oplossing is die waarin de toekomst van een
onderneming en de geschiedenis van het erfgoed erin slagen in het heden een verbinding
te maken.

5

6

Sylvie Beugels, architect Mecanoo:

‘Mensen voelen dat een ontwerp zich verbindt met vertrouwde structuren’

“Wij wilden de bewoners van

begroeiing daaromheen. Mensen voelden

Etalage

Het ontwerp van de school is het resultaat

Stadskanaal een gebouw geven waarop

zich hier niet meer veilig. De kantine van de

Het schoolgebouw is zo ontworpen dat het

van een bijzonder proces waarin mensen

ze trots zouden kunnen zijn. Een chic

nieuwe school heeft uitzicht op deze

geen achterkanten heeft en als een

van Mecanoo en van de school samen

en tegelijkertijd aanraakbaar gebouw

sportvelden en wordt ook door een aantal

‘paviljoen in het park’ staat. De buitenkant

zochten naar het meest optimale resultaat.

dat zich soepel voegt naar zijn

verenigingen gebruikt. Het gebouw en zijn

oogt natuurlijk en speels. “We wilden er

“Ik weet niet op welke manier een docent op

omgeving. Het ontwerp is geen

omgeving zijn sterk met elkaar verbonden,

geen kolos van maken en hebben daarom

deze school zijn les faciliteert of hoe de

verwijzing naar de geschiedenis, je

mensen voelen zich weer veilig in het park

de gelaagdheid van de school terug laten

leerlingenstromen door het gebouw

maakt een gebouw namelijk in deze tijd

dat ook weer onderdeel van de buurt is.”

komen in een speelse en gelaagde gevel”,

trekken. Docenten hebben deze kennis

aldus Sylvie. De verschillende vleugels

ingebracht en wij hebben hen uitgenodigd

voor de mensen die nu leven. Wat ik
wel belangrijk vind, is dat het past bij

Wijkenpatroon

hebben allemaal een eigen entree en

om opnieuw te gaan dromen. Op het

de oude, vertrouwde structuren.

Behalve aan Philips, dankt Stadskanaal zijn

kunnen, mocht het leerlingental alsnog

moment dat wij binnenkomen, heeft een

Mensen ervaren onbewust het respect

ontstaan en groei aan de veenontginningen.

teruglopen, van de school worden

school vaak al een proces achter de rug

dat hieruit spreekt.”

Het wijkenpatroon in het park rond de

losgekoppeld om zelfstandig gebruikt te

waarin wensen geschrapt zijn. Het is onze

school refereerde daar nog aan, maar was

worden. Deze vleugels zijn verbonden met

taak om ze terug te leiden naar hun idealen,

tegelijk met de sociale veiligheid verdwenen

de aula en ontmoeten elkaar daar dus ook

om vaste ideeën over oplossingen uit hun

Stadskanaal beschikt sinds 2014 over een

achter een overmaat aan groen. Mecanoo

allemaal. Ze hebben hier bovendien allemaal

hoofd halen en creativiteit los te maken. Het

prachtig transparant schoolgebouw waarin

adviseerde om het groen op ooghoogte

een etalage aan. De leerlingen zien elkaar

gebouw dat er nu staat, past naadloos bij de

Noorderpoort College en scholengemeen-

open te maken, de bomen evenwijdig aan

letterlijk zitten. Sylvie: “Behalve naar binnen,

onderwijsvisie van waaruit wordt gewerkt

schap Ubbo Emmius gezamenlijk onderwijs

de sloten te behouden en in de structuur

heeft de school ook een etalage naar buiten.

en is in alle opzichten een visitekaartje.

bieden aan ruim 1350 (v)mbo leerlingen.

dwars daarop selectief te kappen. “De

Wie langs de school loopt, ziet dat

Iedereen is er trots op. Leerlingen, docenten,

Het gebouw staat middenin het sportpark

wijkenstructuur is hier nu weer herkenbaar

leerlingen onder de brug met een auto aan

de bewoners van Stadskanaal. En wij.”

dat in de jaren vijftig dankzij Philips werd

aanwezig”, zegt Sylvie Beugels. “We hebben

het sleutelen zijn en dus echt een vak leren.

gerealiseerd. “Philips deed dit in de eerste

deze vormtaal ook in de waterpartij voor het

Deze transparantie draagt bij aan de trots

plaats voor het eigen personeel, maar wilde

schoolgebouw terug laten komen. Mensen

van iedere leerling en aan het imago van de

hiermee ook iets teruggeven aan de stad”,

voelen dat het zich verbindt met oude,

school. Het werkt. In plaats van de

zegt Sylvie Beugels. “Dat sportpark

vertrouwde structuren in de grotere

verwachte krimp, groeit de school sinds dit

veranderde in de loop der jaren in een

omgeving daaromheen. Dat het heel en

nieuwe gebouw er staat.”

verzameling sportvelden met dichte

compleet is.”
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INSPIREREN EN RUIMTE BIEDEN

Ontwikkelingen in de wereld en de samenleving maakten de afgelopen jaren dat

het fabrieksterrein zichtbaar moest maken. Wij organiseerden een workshop waarin ook

de behoefte groeide aan minder regels en meer mogelijkheden om flexibel in te

vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt en het provinciaal bouwheerschap

spelen op wensen van individuele en groepen mensen. Mensen hebben behoefte

meededen. Samen ontwikkelden we een aanzet voor de inrichting van het terrein,

aan ruimte om hun eigen ideeën te ontwikkelen als het gaat om de bouw van

rekening houdend met cultuurhistorie, de bodemvervuiling en het programma van

een huis en ook aan ruimte om hun omgeving op een andere manier in te vullen

wensen van Het Groninger Landschap. Libau werkte de structuur voor de terreinrichting

of te organiseren dan we de afgelopen decennia gewend waren te doen.

vervolgens uit in tekeningen en een notitie als basis voor de verdere planontwikkeling

Liberalisering, deregulering en de opkomst van de participatiesamenleving

door Het Groninger Landschap.

veranderen de rollen van de spelers in het veld van de ruimtelijke ordening. In
algemene zin komt het accent meer te liggen op ontwikkelingen vanuit lokale

INS P IRATIE BOE K KLE INS C H AL IGE IN G REPEN

gemeenschappen die door de overheid in veel gevallen worden gefaciliteerd.

IN H E T GRONINGE R LANDS C H AP

Deze bewegingen vragen om nieuwe werkwijzen en innovatieve instrumenten.

Inspireren deden we bij uitstek in het door ons
ontwikkelde Inspiratieboek kleinschalige ingrepen

WER KATE L I E R , C OAC H I NG , ST RU CT U U RVISIE

in het Groninger landschap. Dit gebeurde in

Adviseurs van Libau ontwikkelen plannen in toenemende mate samen met de

opdracht van de provincie Groningen en in

initiatiefnemers in zogenaamde ‘werkateliers’. In andere trajecten coachen wij hen zodanig

samenwerking met vertegenwoordigers van

dat zij zelf een plan kunnen maken. Dit komt zowel de kwaliteit van het plan als van het

Groninger gemeenten. Het inspiratieboek

proces ten goede. Een innovatief instrument waar Libau inmiddels erkenning voor heeft

nodigt medewerkers van overheden en

gekregen, is de integrale structuurvisie met regieaanwijzingen waarmee flexibel kan

particulieren uit om paardenbakken,

worden ingespeeld op ontwikkelingen passend bij de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten.

mestbassins, parkeervoorzieningen en

We zijn er trots op dat de Structuurvisie De Marne is opgenomen in de publicatie

bijvoorbeeld dorpsommetjes zodanig te

Kansen in Krimp van de Hanzehogeschool en dat het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief

ontwerpen dat zij passend zijn in het

Oldambt centraal heeft gestaan bij een landelijk symposium over vernieuwende en

omringende landschap. Het boek biedt

eenvoudiger regelgeving. Ook de afgelopen periode ontwikkelden wij, samen met onze

inspirerende voorbeelden en een

partners, weer nieuwe en vernieuwende instrumenten.

stappenplan voor de ontwikkeling van een
concreet plan. Het biedt daarbij geen

DE T O E KO M S T S C H E E M DA : WORK SHOP

ingewikkelde regels en criteria, maar

Het Groninger Landschap onderzocht de haalbaarheid van de aankoop van de voormalige

nodigt uit om gezamenlijk de verant-

strokartonfabriek De Toekomst en het bijbehorende, vervuilde, fabrieksterrein bij

woordelijkheid te nemen voor de

Scheemda. Belangrijk uitgangspunt was dat een nieuw inrichtingsplan de geschiedenis van

ontwikkeling van plannen die passen bij
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de omringende kwaliteiten en deze waar mogelijk zelfs nog versterken. Deze ‘eigen’

S INTJ AN K LO O S TERB UREN

aardigheden maken namelijk niet alleen dat een gebied herkenbaar is, maar spelen ook

SintJan is een initiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen en heeft

een rol in de mate waarin mensen hun omgeving waarderen, zich er thuis voelen en er

als doel op creatieve wijze te anticiperen op de demografische ontwikkelingen. Daarbij

trots op zijn.

kiest SintJan nadrukkelijk de weg van sociale en duurzame vernieuwing. Om de
samenleving vitaal te houden en de economie weer bloeiend te krijgen gaat SintJan uit

RU IMT E VOOR Z ON!

van een integrale aanpak: wonen, werken, zorg en cultuur dienen zodanig geborgd te

Inspiratie leverden we ook in de brochure ‘Ruimte voor zon’ die mensen uitnodigt om

worden dat de leefbaarheid van het dorp versterkt wordt. Libau ondersteunt dit project

zonnepanelen zodanig te plaatsen dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit hand in hand

van harte en is in 2014 onder andere sparring partner geweest voor de

gaan. Zonnepanelen kunnen het beeld van een pand, een straat of het landschap namelijk

landschapsarchitect van SintJan bij het maken van het ontwerp voor de herinrichting van

sterk beïnvloeden, zeker wanneer ze vanuit de openbare ruimte zichtbaar zijn. Ze hebben

de kloostertuin.

bovendien invloed op het karakter van een pand, wat met name ook van belang is
wanneer het om een monument gaat. De brochure biedt tips voor de keuze van de plek

WIJ M AK EN HET M O O I ER

waarop de zonnepanelen geplaatst worden en voor een zorgvuldige inpassing in het

Libau richtte samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe Wij maken het mooier op.

dakvlak. Wij voorzagen hiermee duidelijk in een vraag: na twee maanden was er al

Dit project bestaat uit een digitaal platform waarbij particulieren initiatieven kunnen

behoefte aan een tweede druk.

indienen om Drenthe mooier te maken. In 2015 selecteren we, samen met de bewoners
van Drenthe, een aantal van deze projecten die we vervolgens met de initiatiefnemers
uitwerken in een ontwerp. Wij verwachten dat deze voorbeelduitwerkingen anderen
enthousiasmeren om ook zelf aan de slag te gaan. Libau en de Natuur en Milieufederatie
Drenthe organiseren bovendien in het kader van Wij maken het mooier een aantal
netwerkbijeenkomsten. Behalve inspirerende lezingen, bieden deze volop kans om
onderlinge banden aan te halen en kennis uit te wisselen. Wij maken het mooier draagt bij
uitstek en op vernieuwende wijze bij aan het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in
deze prachtige provincie.
FL E XI B EL ERE PL AN N EN EN I N RI CHTI N G M ET M AATS CHAPPEL I JK E
ME E RWAARD E

Een afnemende groei bracht met zich mee dat een toenemend aantal uitbreidingsplannen
de afgelopen jaren geheel of gedeeltelijk onuitgevoerd bleef. In deze context is het nodig
om mensen die willen bouwen, meer ruimte te geven om hun eigen ideeën te

RUNDE H AV E N TE R AP E L

In Ter Apel herinnerde een braakliggend terrein aan het feit dat een deel van de beoogde
nieuwbouwwijk Rundehaven niet van de grond kwam. Libau adviseerde om dit terrein in
te richten als een groene dorpsrand die meer variëteit geeft in beeld en daarmee ook de
kans biedt om onderscheidende bouwlocaties te ontwikkelen. Het groen is zo ingericht
ontwikkelen. Deze ruimte ontbreekt echter vaak in bestaande plannen, met hun

dat er zichtrelaties ontstaan tussen het al gerealiseerde deel van de wijk met het

gedetailleerde bouwregels en criteria voor beeldkwaliteit. Op verschillende plekken liggen

omringende landschap en er bovendien ruimte ontstaat voor dorpse functies als een

daardoor stukken woonwijk of bedrijfsterrein braak, met een troosteloze aanblik tot

paardenweide of een speelbos. Het braakliggende terrein krijgt zo een maatschappelijke

gevolg.

meerwaarde. Het feit dat dit groen ook gebruiksgroen mag worden, kan alsnog een

Libau vertaalde in 2014 voor een aantal gemeenten uitbreidingsplannen in flexibele kaders

aanzuigende werking hebben op particulieren die in dit gebied willen bouwen. Blijft dit uit,

waarin op hoofdlijnen en met enkele eenvoudige spelregels wordt gestuurd met behoud

dan heeft Ter Apel blijvend een hoogwaardige groene dorpsrand.

van ruimtelijke kwaliteit. Wij bedachten bovendien, samen met de betrokken gemeenten,
voor een aantal braakliggende terreinen een inrichting met maatschappelijke meerwaarde.
A L M ER S M A UI TH UI Z E N

Almersma is een uitbreidingswijk in twee delen: het eerste deel is een ‘normale’
nieuwbouwwijk, het tweede deel wordt gebouwd op een kunstmatige nieuwe wierde. De
regels voor het bouwen op die wierde zijn in het verleden strikt gesteld, van kapvorm tot
kleur van de stenen is alles tot in detail vastgelegd. Dat kon destijds ook, want kopers
stonden in rij voor een nieuwbouwhuis. In plaats van die rijen komt er in deze tijd echter
nog slechts mondjesmaat een potentiële koper van een kavel langs om vervolgens vast te
lopen op de strenge randvoorwaarden waaraan hij bij de bouw van zijn huis moet
voldoen.
Om de impasse te doorbreken, vroeg de gemeente Eemsmond Libau om te adviseren
over de mogelijkheden voor flexibilisering van het beeldkwaliteitsplan. Wij namen de
karakteristieken van een klein wierdedorp als uitgangspunt, benoemden in relatie hiermee
de te ontwikkelen kernkwaliteiten en keken vervolgens wat dit betekende voor de kansen
om regels te versoepelen. Dit leidde tot meer ruimte in de plaatsing en de hoofdvorm
van de woning en meer keuzevrijheid in het bepalen van het materiaal- en kleurgebruik.
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Siebe Kamer, bestuursvoorzitter bierbrouwerij Maallust:

‘Wij houden de geschiedenis van deze plek levend’

“De afgelopen honderd jaar is hier in

Siebe Kamer is één van de 25 aandeel-

van hun aanwezigheid. In de toekomst

bedrijven in de noordelijke provincies.

Veenhuizen nauwelijks iets veranderd,

houders van bierbrouwerij Maallust en

worden ze misschien afgedrukt op de

Mensen die van elders komen, kunnen het

de tijd is stil blijven staan. Dat idee zit

evenals die andere 24 heeft hij ‘iets’ met

bierviltjes van Maallust.

bier in ons proeflokaal drinken. Bier is

ook in de manier waarop wij werken,

bier. “Wij voelen ons allemaal verbonden

wij brouwen nog precies zoals men dat

met het product dat hier gebrouwen wordt

Balans

historische omgeving proeven, versterkt die

vroeger deed. Deze omgeving past bij

en de kleinschalige en ambachtelijke wijze

Het pand waarin de brouwerij gevestigd is, is

emotie.”

het verhaal dat we willen vertellen. De

waarop dit gebeurt. Een deel van ons is

een rijksmonument en in het bezit van de

mensen die hier kwamen om

hobbybrouwer en de enige vrouw in ons

gebouwendienst van de Rijksdienst voor het

“Wij houden de geschiedenis van deze plek

heropgevoed te worden en de zware

gezelschap is één van de beste bierkenners

Cultureel Erfgoed. Ditzelfde geldt voor de

levend en zorgen ervoor dat het verhaal

jongens die hen opvolgden, liepen niet

van Nederland.” Het feit dat de

voormalige droogschuur die sinds vorig jaar

verteld wordt. Dat verhaal is afleesbaar in

over de gebaande paden. Die rebelse

aandeelhouders iets met bier hebben,

door de brouwers gebruikt wordt als

onze panden, ook dankzij nieuwe details die

houding, dat net even anders zijn dan

betekent ook dat nieuwe bieren uit hun

opslagruimte. “We zijn heel snel gegroeid en

naar het oude verwijzen. De vergadertafel

anderen, dat hebben wij ook.”

eigen koker komen, dat de eigen passie

inmiddels ook samen met de RCE aan het

bijvoorbeeld, die plek biedt aan alle 25

leidend is en dat ze volstrekt eigen zijn in de

kijken hoe we ons bedrijf hier kunnen

aandeelhouders en de vorm heeft van een

manier van werken. “Wij zijn een paar jaar

uitbreiden. Het zou het gemakkelijkst zijn

maalsteen. Ook onze bieren leggen de

geleden gewoon begonnen met de houding

om elders een vierkante doos neer te zetten,

verbinding met dat verhaal doordat ze

van ‘we zien wel waar het schip strandt’. We

maar dat past niet bij ons verhaal. Dit is onze

namen dragen als ‘de kolonist’, ‘de

doen niet aan marketing, willen ‘slechts’ een

plek, wij willen het hier realiseren.” Een

vagebond’ en ‘zware jongen’. Jaarlijks

steengoed product maken en gaan ervan uit

bedrijf runnen op deze plek betekent

worden zo’n half miljoen flesjes ermee

dat de rest vanzelf wel komt”, aldus Siebe.

volgens Siebe ook dat je altijd op zoek bent

afgevuld door mensen van een zorgboerderij

Die tegendraadse manier van werken past

naar de balans tussen economie en erfgoed.

uit de omgeving die hier één dag in de week

uitstekend in de omgeving van de brouwerij,

“Dat erfgoed vergt terugkijken en vaak ook

werken. Het feit dat we hen dit laten doen,

die gevestigd is in de voormalige

geduld, bedrijfsmatig is er de behoefte aan

betekent ook dat dit langer duurt dan

graanmaalderij van Veenhuizen. Ooit poogde

perspectief en snelheid. Ergens daartussen

‘normaal’. Wij vinden echter dat deze plek

men hier op vrij onconventionele wijze

balanceren wij.” Snelheid betekent voor

ook verbonden is met een maatschappelijke

paupers in het gareel te krijgen, toen zij

Maallust overigens niet dat snelle groei een

taak”, aldus Siebe. “En misschien past deze

verdwenen kwamen de zware jongens.

doel is. “Wij brouwen Drents bier en we

manier van werken ook wel bij uitstek bij

Godsvruchtige, maar ook rebelse gedichten

vinden dat dit hier gedronken moet worden.

een plek waar normaal niet lijkt te bestaan

getuigen op de balken van de maalderij nog

We leveren daarom bij voorkeur aan

en de tijd al honderd jaar stil staat.”

emotie. Het feit dat ze dit bier in zo’n
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TOEKOMSTGERICHT ONTWIKKELEN IN VERBINDING MET OUDE KARAKTERISTIEKEN
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De afgelopen jaren ontstond een herwaardering van ons erfgoed. Niet alleen

INV E N TARI S ATI E KARAKTERI S TI EK E B EB O UW I N G

monumenten, ook karakteristieke bebouwing en karakteristieken van het

Libau inventariseerde de afgelopen jaren in diverse Groninger gemeenten de

landschap krijgen aandacht als dragers van ons collectieve verhaal en van de

karakteristieke panden. Achtergrond is het ruimtelijk beleid van de provincie Groningen

ruimtelijke kwaliteit. Waar vrijkomende monumenten een nieuwe bestemming

in het buitengebied, dat gericht is op zorgvuldig omgaan met het gebouwde culturele

krijgen, wordt ook elders de ene functie ingeruild voor een andere. Een kerk

erfgoed. Gemeenten moeten in bestemmingsplannen een inventarisatie en beschrijving

wordt een restaurant, een kwekerij een voorziening voor dagbesteding en

van de aanwezige karakteristieke gebouwen opnemen. De karakteristieken van deze

begeleid wonen.

panden zijn leidend bij de doorontwikkeling ervan.
In 2014 inventariseerde Libau de karakteristieke bebouwing in de gemeenten Winsum en
Vlagtwedde. 140 panden van 1960 of eerder werden beoordeeld op hun karakteristieke
waarde in zichzelf en in de context van het landschap. 12 hiervan zijn aangemerkt als ‘zeer
karakteristiek’ en 70 als ‘karakteristiek’. De inventarisatie van de panden laat zien dat het
grondgebied van de gemeente Vlagtwedde een mozaïek van verschillende landschapstypes
is. Doorgaande wegen die in noord/zuid richting in het landschap liggen, vormen de
ruggengraat van het eeuwenoude esdorpenlandschap op de hogere delen. Zij verbinden
hoevezwermen, gehuchten en dorpen. Het Westerwoldse boerderijtype is hier
beeldbepalend aanwezig. In de jongere gebieden is het landschap ontstaan als heide-,
veld- en veenontginning. De bebouwing staat hier veel meer ‘in het gelid’ en er staan
andere typen boerderijen. Oldambster boerderijen, waarbij de nok in één keer doorloopt,
kleuren de veenontginningen. In de andere ontginningsgebieden bepalen vooral kop-romp
boerderijen het beeld. De panden die nu zijn aangemerkt als karakteristiek of zeer
karakteristiek vormen ankerpunten in het bebouwingsbeeld en zijn dragers van de
streekeigen identiteit. De inzet van gemeente en provincie is om met behoud van
kwaliteit ruimte te geven voor verbouw of vervanging van de streekeigen bebouwing en
een beperkt aantal zeer waardevolle panden gericht te beschermen.
MAATW ERKO PLO S S I N G EN VO O R AG RARI S CHE O N D ERN EM I N G EN

In 2014 begeleidde Libau 49 agrarisch ondernemers naar maatwerk voor de uitbreiding
van hun bedrijf buiten het bouwblok. Dit gebeurde in vrijwel alle Groninger gemeenten
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en leidde in de meeste gevallen tot een goede landschappelijke inpassing van agrarische
nieuwbouw of erfuitbreiding.
Een opvallend fenomeen in het Groninger landschap is de opkomst van paardenfokkerijen
en de professionalisering van houderijen van sportpaarden. In de gemeente Menterwolde
leidde dit tot een aanvraag voor de bouw van een grote rij- en stallingshal aan het
Egypteneind in Muntendam. De maatvoering van de nieuwbouw paste niet bij het
kleinschalige karakter van dit gebied. De eigenaar van het bedrijf was gevoelig voor de
argumenten en ontwikkelde samen met Libau en de gemeente een plan waarin de
bestaande stalruimte behouden bleef en er daarnaast een kleinere rijhal gebouwd werd.
Deze laatste werd niet alleen bouwkundig maar ook via beplanting ingepast in het
landschap. Deze beplanting onttrekt de nieuwbouw aan het directe zicht en maakt de
plek van het erf ten opzichte van de reeds bestaande landschappelijke structuren meer
inzichtelijk. Een halfopen groenstructuur zorgt voor een zachte overgang van het erf naar
het achterliggende open landschap en daarmee voor een openbare ruimte met meer

synagoge. In het schooltje is een kleinschalige logiesgelegenheid gerealiseerd.

kwaliteit.

De monumentencommissie had grote waardering voor het plan. Het draagt sterk bij aan
het maatschappelijk gebruik van het geheel en daarmee aan de duurzame instandhouding

H E R B E S TE M M I NG S Y N AG OG E APPING EDA M

van dit waardevolle monument

De joodse gemeente van Appingedam is één van de oudste joodse gemeenten in de
provincie Groningen. De synagoge aan de Broerstraat herinnert daaraan. Deze synagoge

BE GE LE ID WONE N E N DAGBE S TE DIN G HO O G EV EEN

werd in 1801 door de joodse gemeente ingewijd en het bijbehorende schooltje werd

Op het terrein van een voormalige kwekerij aan de Stuifzandseweg is een voorziening

rond 1870 gebouwd. Omdat er na de Tweede Wereldoorlog nog nauwelijks joden in de

gerealiseerd waar 12 jongvolwassenen met autisme kunnen wonen. Het complex heeft

stad waren, werd de synagoge in 1945 verkocht aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

bovendien 30 plaatsen voor dagbesteding. Om dit te realiseren, is een deel van de kassen

die het gebouw restaureerde en in gebruik nam. De synagoge en het bijbehorende

gesloopt. De bedrijfswoning wordt een winkel en op de vrijgekomen ruimte zijn een

schooltje kwamen in 2010 in eigendom van de stichting Oude Groninger Kerken die een

woongebouw, een werkgebouw en een gebouw voor multifunctioneel gebruik

plan ontwikkelde voor de herbestemming van het geheel.

gerealiseerd. De gebouwen zijn opgetrokken in baksteen en hout in gedekte, natuurlijke

De synagoge gaat als ‘Bet ha-Knesset’ functioneren, een ontmoetingsruimte waarin de

kleuren en het erf wordt landelijk en sober ingericht. Zowel in opzet als uitwerking is

joodse cultuur en tradities worden uitgedragen. De ingrepen in dit gebouw zijn gericht op

goed ingespeeld op de kenmerken van de bestaande locatie en op de karakteristiek van

het opnieuw zichtbaar en beter beleefbaar maken van het oorspronkelijke gebruik als

de landelijke bebouwing.
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Lambert de Bont, eigenaar rijksmonument en bestuurslid Groninger Bodembeweging:

‘Als cultureel erfgoed verslonst, voelen mensen zich verlaten’

In de balken van de boerderij staan de

De Occo Reintiesheert werd in 1860

belang als drager van het verhaal en

“De kerk in Farmsum was net gerestaureerd

puntdichten die één van de vorige

gebouwd op een wierde die dateert van het

daarmee ook van de identiteit van een

toen er begin dit jaar weer een aardbeving

bewoners bijna een eeuw geleden

begin van onze jaartelling en evenals de

gebied. “Laat je dat verslonzen, dan zeg je

doorheen trok, niemand mocht er daarna

schreef, de geschiedenis is letterlijk

boerderij de status ‘rijksmonument’ heeft.

feitelijk dat het geen waarde heeft. De mens

nog in en alles werd ontmanteld. Wat mij

afleesbaar. “Sinds 1860 is hier niets

De schuur bevat nog oorspronkelijke

die in zo’n gebied leeft, voelt zich daardoor

betreft is dit ons voorland, steeds meer

veranderd”, zegt Lambert de Bont. Als

elementen als de oude paardenstal, de

verlaten en krijgt het gevoel zelf ook niets

gebouwen zullen dicht gaan. Niet alleen

het aan de NAM ligt, gaat dat echter

grupstal en twee houten poepdozen, een

waard te zijn.”

kerken overigens, ook boerderijen en

veranderen. Het in opdracht van de

bredere voor de vrouwen en een smallere

overheid door dit bedrijf ontwikkelde

voor de mannen. Het hele boerderijcomplex

Aardbevingen

monumenten te verbunkeren door er

versterkingsprogramma voor de

ademt authenticiteit en is zo zorgvuldig

Sinds de eerste aardbeving in 2004,

metalen constructies in te zetten. Alles wat

boerderij gaat er namelijk vanuit dat

onderhouden dat het ook een monument

veroorzaakten 133 aardbevingen

je in zo’n pand gekoesterd en bewaard hebt,

deze van binnen integraal wordt

van liefde voor ons culturele erfgoed is. Voor

honderden scheuren in de Occo

verdwijnt daardoor, is zinloos geweest. Er

leeggehaald om met staal en beton

Lambert de Bont is het een

Reintiesheert. Ze trokken bovendien

heerst een volstrekte minachting voor alles

weer te worden opgebouwd. De oude

vanzelfsprekende verplichting dat je een

scheuren in heel veel andere panden.

wat hier is en ooit geweest is.”

buitenmuren mogen de schijn

monument goed onderhoudt en daarmee

Totaal leverde dit in de periode van 2012

ophouden, daarachter wordt de

bijdraagt aan de instandhouding van het

tot voorjaar 2015 meer dan 40.000

‘Land en vee beminnen wij zeer/ wat zullen wij

geschiedenis letterlijk gewist. Deze

culturele erfgoed. Niet alleen kerken en

schademeldingen op, veel panden raakten

beter wenschen / dan zegen van den

boerderij staat daarin niet alleen. “De

torens, ook boerderijen en burgermans-

bovendien meerdere keren beschadigd. “Er

opperheer / en vrucht voor vee en menschen’,

collectieve geschiedenis van het gebied

huizen zijn wat hem betreft van groot

is geen houden aan”, zegt Lambert de Bont.

staat te lezen in de balken van de Occo

woonhuizen. De NAM stelt voor om

verdwijnt met een gemak dat lijkt te

Reintiesheert. Het puntgedichtje,

vertellen dat die geschiedenis niks

geschreven door de laatste Gaaikema die

waard is.”

deze boerderij bewoonde, vertelt ons wat
belangrijk was in het leven van onze
voorouders. Ook dit is ons cultureel erfgoed.
Verdwijnt het, dan zijn we niet een balk met
een paar regels kwijt, maar vooral ook de
zin van ons eigen verhaal.

17

WERKEN AAN VEILIGHEID VOOR MENS EN MONUMENT
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Aardbevingen en de schade die daarvan het gevolg is, hebben in 2014 veel

materiaalgebruik als niet passend bij de monumentale waarden van de boerderij uit 1839.

aandacht gevraagd. Libau vertegenwoordigt de belangen van ons culturele

Bovendien ontbreken garanties voor wat betreft de duurzaamheid van de prefab

erfgoed in stuur- en werkgroepen. Wij verstrekken concrete adviezen aan

schoorsteen en daarmee de instandhouding van het monumentale beeld op de langere

bewoners, NAM en andere partijen en hebben onze kennis en deskundigheid

termijn. Op advies van de commissie en na inspanningen van de gemeente en de eigenaar

zoveel mogelijk ingezet om schade aan het erfgoed of de gebruiksmogelijkheden

is uiteindelijk door de constructeur in beeld gebracht dat ook de herbouw van een

daarvan te voorkomen, beperken of te herstellen. Herstel van een monument is

gemetselde schoorsteen in combinatie met een versterkte onderslag leidt tot een

vaak synoniem aan vernieling van de monumentale waarden van dat pand en

deugdelijke en veilige oplossing. De beeldbepalende schoorsteen keerde in oude vorm

bescherming van die waarden vraagt in alle gevallen om maatwerk.

terug.

In 2014 hielden wij ons in toenemende mate bezig met plannen die te maken hadden met

DE E EN D RAGT APPI N G EDAM

aardbevingsschade of het voorkomen daarvan. We lichten er hier enkele uit die model

Om te voorkomen dat de 18 meter hoge pijp van oliemolencomplex De Eendragt bij de

kunnen staan voor verschillende categorieën.

eerstvolgende aardbeving om zou vallen, werd deze in het voorjaar van 2015 uit elkaar
gehaald om vervolgens te worden verstevigd. Dit laatste gebeurde door de pijp in de

RA ND ELWEER EENU M

bodem te verankeren met behulp van vier palen van elk 23 meter en door te pijp zelf te

De gemeente Loppersum ligt in het kerngebied van gaswinning gerelateerde bevingschade.

voorzien van een constructie van trekstangen. De palen in de grond moeten voorkomen

Bij veel monumenten wordt scheurvorming geconstateerd en in bepaalde gevallen zelfs
complexe, constructieve problemen. Zo ook bij boerderijcomplex ‘Randelweer’ nabij
Eenum. Als gevolg van de schade waren in eerste instantie de rookkanalen met
schoorstenen van het voorhuis gedemonteerd en de voorgevel van de schuur en het
stookhok gestut. Het restauratieplan omvatte een pakket aan herstelwerkzaamheden en
daarnaast maatregelen ter versterking van de constructie van met name ook de kap van
het voorhuis. Deze kap heeft ervoor gezorgd dat de rechterzijde van het pand bij
bevingen naar buiten werd gedrukt.
MU NNIKEHEERD NOORDWOL DE

Om onveilige situaties te voorkomen, worden gemetselde schoorstenen op last van de
NAM vervangen door lichtgewicht imitatieschoorstenen. Dit leidde er toe dat de
eigenaar van rijksmonument ‘Munnikeheerd’ in Noordwolde een plan indiende voor een
prefab schoorsteen. De monumentencommissie ervoer het imitatiekarakter en het
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dat de pijp bij een beving te veel uitslaat en instort. Uitgangspunt was dat zoveel mogelijk
van het oorspronkelijke materiaal in de pijp terug zou keren.
WOON B O E R D E R I J W E S TERNIELAND

De schade aan een woonboerderij in Westernieland was zo groot dat deze
onbewoonbaar was geworden. De eigenaar koos voor vervangende nieuwbouw en liet
een aardbevingsbestendige woning ontwerpen in de vorm van een Romneyloods. De
welstandscommissie oordeelde dat er meerwaarde ontstond voor de plek doordat een
op zich industriële bouwvorm een architectonische bewerking kreeg.
ER FGO E D I S M E E R DA N PA ND EN. . . . .

Erfgoed gaat wat ons betreft niet alleen over panden, maar ook over ensembles,
nederzettingspatronen en landschap. In relatie daarmee zijn wij voorstander van een
gebiedsgerichte aanpak, als basis voor het maken van keuzes. De vraag welke waarden je
wilt behouden en/of versterken staat daarbij centraal. Of anders: welke panden spelen een
rol in het verhaal van dit dorp of dit gebied. Het antwoord op deze vraag biedt
handvatten voor de beslissing om een pand of een ensemble van panden te behouden of
te slopen en daagt uit om vanuit het bredere perspectief van het dorp of een gebied als
geheel te kijken en niet slechts op het niveau van dit ene pand.
Een cultuurlandschap als Groningen met zijn unieke ontstaansgeschiedenis is sterk
identiteitsbepalend. Verbondenheid daarmee bepaalt het woongenot. Schade door aardbevingen
is met name voor monumenten en beeldbepalende panden desastreus. Immers: dat wat je
koestert gaat kapot. Monumenten kunnen bovendien vaak niet hersteld of verstevigd worden
zonder aantasting van de monumentale waarden. Dat doet pijn.

20

Mirte van Geffen, archeoloog bij Libau:

‘Geschiedenis van de plek waar ze wonen, maakt mensen trots’

“Als iemand hoort dat hij een bijzonder

Mirte van Geffen onderzoekt samen met

noordelijke hiervan was altijd beschouwd

daartussen.” Mirte en haar collega maakten

stukje grond te pakken heeft, vindt hij

haar collega’s van Libau de kans dat

als het voormalig borgterrein. “Wij vonden

de vondst bekend op het moment dat Oude

het vaak helemaal niet erg dat

archeologische resten verstoord gaan

dat echter niet aannemelijk omdat deze

Pekela negatief in het nieuws was. Het

archeologisch onderzoek nodig is.

worden door bouw- of andere activiteiten.

locatie niet aan de Pekel A ligt”, aldus Mirte.

verhaal van de Pekelborg stelde daar iets

Mensen verbinden hun eigen verhaal

Is die kans groot dan adviseert ze om de

Eén van de twee andere locaties lag wel aan

positiefs tegenover. “Deze borg zorgde

met dat van de geschiedenis van de

geplande activiteiten onder begeleiding van

dit riviertje, wordt aangeduid als

ervoor dat de stad Groningen het hele

plek of het gebied waar ze wonen en

een archeoloog te laten plaatsvinden of

‘steenkamp’ en is volgens Mirte

Oldambt en Westerwolde onder controle

ontlenen er een gevoel van

eerst nader archeologisch onderzoek te

waarschijnlijk een schans uit de Tachtig-

had en was daarmee één van de machtigste

eigenwaarde aan. Die geschiedenis

doen. In het uiterste geval gaat het daarbij

jarige Oorlog. De derde plek, waar niemand

borgen in de provincie. Het gebied rond het

maakt mensen vaak trots. Wij

om opgraven zodat vondsten bewaard

eerder aan gedacht had, bleek de locatie van

huidige Oude Pekela was in de vijftiende

proberen ervoor te zorgen dat het

kunnen worden en de kennis die daarbij

de voormalige borg die in 1478 gebouwd en

eeuw een belangrijk gebied. Wat je ziet, is

verhaal gaat leven.”

wordt opgedaan, verwerkt kan worden in

in 1499 waarschijnlijk weer afgebroken

dat dit mensen de kans biedt om trots te

een rapport. De meeste mensen vinden het

werd. “Pekela werd in de 16e eeuw

zijn op de plek waar ze wonen. En omdat de

verhaal dat onder hun voeten ligt zo

ontgonnen”, zegt Mirte, “één van de wijken

identiteit van mensen ook verbonden is met

bijzonder dat ze deze vertraging niet erg

die toen in het veen werden gegraven, volgt

de identiteit van het gebied waarin ze

vinden. Gaat het om een plan van een

delen van de gracht van de Pekelborg”. “De

wonen, zegt de waardering voor dat gebied

agrarisch ondernemer dan is het verhaal dat

contouren van de borg zelf waren tot 1960

ook iets over de waardering voor henzelf.”

onder de grond ligt bovendien vaak nauw

zichtbaar op kaarten en dus ook in het land.

verweven met de eigen wortels. “Wij geven

Daarna stond er een woonwijk op.”

ze hun eigen familiegeschiedenis.”
V E RH AAL C OMP L E E T
PEKELBORG

“Het mooie van de vondst van de locatie van

Mirte vertelt niet alleen graag het verhaal

de Pekelborg is dat het de geschiedenis van

van een plek, ze vindt het minstens zo leuk

Pekela compleet maakt”, aldus Mirte. “We

om dat verhaal naar boven te halen. Of de

wisten dat daar in de steentijd mensen

juiste plek bij een verhaal te vinden. Zo vond

woonden en we kenden het verhaal van de

ze samen met een collega de plek waar de

menselijke bewoningsgeschiedenis van dit

Pekelborg ooit stond. Drie locaties kwamen

gebied sinds de veenontginningen. De

daarvoor in aanmerking, de meest

vondst van de Pekelborg vult het gat
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Iemand wil een huis of een schuur bouwen, een woonwijk ontwikkelen of nieuwe

gebruikt. Binnen het plangebied zijn dan ook op meerdere plaatsen archeologische resten

natuur. Dergelijke ingrepen in het landschap gaan altijd ook gepaard met

aangetroffen uit met name deze perioden.

ingrepen in de bodem. Wanneer ergens al eeuwenlang gewoond wordt, is de
kans aanwezig dat daarbij archeologische resten worden aangetast. Gemeenten

V E E N G RO EI

kunnen Libau bij dergelijke plannen om een archeologisch advies vragen. In 2014

Na de laatste ijstijd smolten de ijskappen die een groot deel van Noord-Europa hadden

gaven wij 431 van deze adviezen. We lichten er één uit dat niet alleen illustreert

bedekt en steeg de zeespiegel. Het landschap werd natter en vanaf zo’n 3850 voor

hoe rijk de geschiedenis van de provincies Groningen en Drenthe is, maar ook

Christus ontstond op grote schaal veengroei. De Hondsrug zelf is nooit volledig met veen

hoe nauw deze provincies in hun geschiedenis met elkaar verweven zijn.

overgroeid geraakt en vormde door de hoge ligging te midden van een uitgestrekt
veengebied van oudsher de doorgaande route naar de noordelijke kwelders. Een zeer

AA NLEID ING

belangrijke route over de Hondsrug is de oude Heerweg van Coevorden naar Groningen.

Prolander wil een ecologische verbindingszone realiseren in de gebieden Besloten Venen

Deze weg kruist het dwarsdal Besloten Venen op het smalste en hoogst gelegen deel van

(Haren) en Westerlanden (Tynaarlo). De realisatie van nieuwe natuur betekent onder

het dal. Een dergelijke relatief droge passage in een beekdal zal al in de prehistorie van

andere dat een aantal kades geheel of gedeeltelijk wordt geslecht en dat de bodem wordt

groot belang zijn geweest. Rondom dit soort doorgangen worden dan ook vaak

afgeplagd om drasgebieden te creëren. Het plangebied ligt ten noordwesten en westen

voorwerpen aangetroffen die hier als offer of afval zijn achtergelaten. Ook kunnen hier

van Noordlaren, op de Hondsrug.

resten aanwezig zijn van oude weg- en waterwerken. Overigens zal door de aanwezigheid
van een iets hoger gelegen dekzandwelving ook de oostelijke route via de Lageweg door

HOND SRU G

het Besloten Veen van belang zijn geweest.

De Hondsrug maakt deel uit van een complex van langgerekte, parallel lopende ruggen
die zijn ontstaan tijdens de voorlaatste ijstijd, zo’n 240.000 tot 128.000 jaar geleden. Het

Om de route over de oude Heerweg naar het noorden te kunnen controleren werd in

deelgebied Westerlanden ligt in het stroomdal van de Drentsche Aa dat bestaat uit

de middeleeuwen aan de zuidrand van de Besloten Venen een ringwalburcht aangelegd.

smeltwatergeulen die na die voorlaatste ijstijd zijn ontstaan, zo’n 128.000 tot 116.000 jaar

Dit was een van dubbele grachten voorziene ronde versterking waarop vermoedelijk een

geleden. Het dal dat nu Besloten Venen wordt genoemd, ontstond tijdens de laatste ijstijd

steenhuis stond. Het is niet ondenkbaar dat op deze locatie sprake is van het vroeg-13de-

toen de Drentse Aa door de Hondsrug heen brak en zo een verbinding vormde met de

eeuwse hoofdkwartier van de Drenten. Deze burcht, Nutspete of Mitspete genoemd, zou

Hunze ten oosten van de Hondsrug. De beide dalen zullen zowel in de oude steentijd

vlak na 1227 zijn aangelegd en in 1229 alweer zijn afgebroken. Een tweede mogelijkheid is

(tot 8800 voor Christus) en de middensteentijd (8800 v. Chr. - 4900 v.Chr.) door de

dat het hier gaat om een in 1404 door bisschop Frederik van Blankenheim gebouwde

mens bewoond zijn geweest. De aanwezigheid van water in het dal van de Drentsche Aa

versterking met de naam Blankeweer of Blankeborg. Frederik van Blankenheim trad in

en in een deel van het dwarsdal van de Besloten Venen maakte deze locaties uitermate

1393 aan als bisschop van Utrecht en eiste al snel de grafelijke rechten en bevoegdheden

geschikt als kampplaats en als jacht- en visplek. Met name de wat hoger gelegen flanken

in het Gorecht en de stad Groningen op. Om de Groningers te laten gehoorzamen liet hij

van het dwarsdal en de beekduinen in het dal van de Drentsche Aa zullen intensief zijn

verscheidene versterkingen bouwen, waaronder Blankeweer. In de archieven van de stad

GRONINGEN EN DRENTHE

Groningen wordt vermeld dat Blankeweer in een landweer is gelegen. Een landweer is

Libau heeft, op basis van de verzamelde informatie, per inrichtingsmaatregel een archeologisch

een wal en/of diepe sloot, vaak geflankeerd door doornstruiken. Landweren werden niet

advies uitgebracht. Deze adviezen varieerden van planaanpassing of archeologische begeleiding

alleen gebruikt om vee en wild van akkers te weren, maar werden ook aangelegd als

tot het zonder archeologisch of cultuurhistorisch bezwaar kunnen uitvoeren van de plannen.

verdedigingswerk. Op de hoogtekaart zijn zowel ten oosten als ten westen van de
ringwalburcht langs de zuid(oost)rand van het dal sporen te zien van een dergelijke

RE L I Ë FK AART B E S L OTE N VE N E N HARE N

landweer. In het kader van een promotieonderzoek wordt door A.G.M. Spiekhout op dit
moment onderzoek gedaan naar de middeleeuwse versterkingen in het Gorecht.
In het zuiden van de Besloten Venen houdt de landweer op bij de Pollselaan/Pollseweg.
Mogelijk was het hier te nat om het dal over te steken, zodat verdere verdediging hier
niet nodig was. Het is overigens niet ondenkbaar dat hier nog een klein verdedigingswerk
heeft gestaan. Bij de Lageweg, aan de oostzijde van de Besloten Venen, was het dal
sowieso over te steken. Om deze oversteek te verdedigen zal hier aan het eind van de
landweer een (klein) verdedigingswerk hebben gelegen, maar hiervan zijn nog geen
sporen aangetroffen.
WAT E R

Aan de noordzijde van de Westerlanden is op de Hottingerkaart een water weergegeven
dat ‘Het Polse Meertje’ werd genoemd. Ten zuidwesten van dit water lag een kleiner
meertje met de naam Wadde. Op beide locaties is ook nu nog water aanwezig. Ten

Middeleeuwse landweer

noorden van het Pollmeer loopt een zandweg, nu onderdeel van de Pollselaan / Pollseweg,
die voor het eerst is weergegeven op de kadastrale minuut uit 1828. Op diezelfde
kadastrale kaart is te zien dat vrijwel het volledige dal van de Drentsche Aa in gebruik
was genomen als weiland. In het Besloten Veen waren weliswaar al perceelssloten
aangelegd, maar de meeste percelen bestonden nog uit veenheide met daarbinnen
verscheidene vennetjes. Halverwege de 19de eeuw waren de gronden in zowel de
Besloten Venen als de Westerlanden volledig in gebruik genomen, zo blijkt uit historische
kaarten. Het huidige slotenpatroon dateert grotendeels uit de eerste helft van de 19de
eeuw.

Ringwalburcht
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Geert Jan Strating, eigenaar/directeur steenfabriek:

‘Onder onze werkelijkheid ligt die van het verleden’

“Alles wat je waarneemt, is de

Toen Geert Jan Strating vorig jaar een

archeologische rapport van Libau ook een

Gummen en opnieuw beginnen

werkelijkheid van dit moment. Loop je

archeologisch rapport van Libau op zijn

aantal verwijzingen naar websites.

“Er is iets geweest, dat is uitgegumd en

ergens langer rond, dan zie je dat die

bureau kreeg, schrok hij in eerste instantie.

www.hisgis.nl bijvoorbeeld, waarop Geert

daarna is men een keer opnieuw begonnen.

werkelijkheid met de loop van de tijd

De conclusie was namelijk dat hij slechts de

Jan inmiddels informatie over zijn familie en

De Pekelborg werd opgebouwd uit resten

verandert. Er komen wegen bij, er

helft van het beoogde perceel bij Ulsda

de steenfabriek zocht en vond. “Deze

van de Wedderborg om een aantal decennia

wordt gesloopt. Als wij ergens een laag

mocht gebruiken om klei voor bakstenen te

fabriek is in 1855 opgericht door twee

later ook weer te verdwijnen. Het patroon

klei afgraven, worden de lijnen van het

winnen. In tweede instantie werd hij echter

zwagers, die website vertelt welke percelen

van de wijken die hier in het land liggen, is

verleden zichtbaar. We zien oude

gegrepen door het verhaal dat verborgen

zij kochten. Ik vond hier ook de andere

gebaseerd op de loop van het riviertje dat

slootjes en verkavelingspatronen, bij

ligt onder de zeeklei die hij wilde gebruiken

percelen die de afgelopen anderhalve eeuw

hier stroomde, de Pekel Aa. Deze

Oudeschans legden we de oude loop

en dat in dit rapport beschreven werd. “De

van familieleden van mij waren en daarmee

steenfabriek is gebouwd in de

van de Westerwoldse Aa bloot. We

belangrijkste conclusie was dat de rug van

ook een stukje familiegeschiedenis.” Geert

‘champagnejaren’ van het Oldambt en kon

vonden hoefijzers, kadavers en kogels.

potklei die hier ligt al in de prehistorie

Jan raakte niet alleen gefascineerd door de

hier gebouwd worden dankzij de zeeklei die

Onder onze werkelijkheid, ligt die van

bewoond kan zijn geweest. We moeten

kaarten op deze website, maar ook door de

zich in de bodem bevindt. De werkelijkheid

het verleden. Ik vind dat fascinerend.”

daarom een zekere afstand tot deze rug

archeologische beleidsplannen die Libau

zoals wij die nu zien en ervaren, wordt ook

bewaren en hebben samen een aantal

schreef en hij nu downloadde. Behalve die

bepaald door dat wat wij niet kunnen

spelregels afgesproken die vooral te maken

van Pekela, waren dat ook de plannen van

waarnemen. Voor mij is het de grote

hebben met de hoogte waarop wij mogen

Oldambt en Veendam, waar Geert Jan

uitdaging om dat verborgene te gaan zien.”

graven”, aldus Geert Jan. “Voor ons is dat

woont. “Die plaats is overigens nog geen

Wie luistert naar Geert Jan en ondertussen

niet zo’n probleem. Wij zetten altijd al

400 jaar oud, Winschoten is veel ouder. Als

naar de op het omringende terrein

hoogtes uit en zijn ook gewend om niet

je op oude kaarten kijkt, zie je bovendien dat

opgestapelde bouwstenen kijkt, ziet al snel

alleen rekening met ons eigen belang te

de scheiding tussen Oldambt en

de metafoor. Een dun laagje klei afschrapen,

houden, maar ook met dat van de eigenaar

Westerwolde dwars door Winschoten loopt.

oude verkavelingspatronen, riviertjes en

van de grond. In onderling overleg viel het

Vanaf die scheiding is men het land naar het

sloten zichtbaar maken, stenen bakken voor

belang van de archeologie daar uitstekend

noorden en het zuiden toe gaan verkavelen.

de huizen van nu. Het verleden ontvouwt

mee te verweven.”

Ergens in het land kwam je elkaar daarbij

zich wanneer het heden in verbinding

tegen. Ik vraag me dan af wie bepaalde

daarmee wordt gebouwd. Letterlijk en

Bronnen

waar de grenzen lagen. Wie trok aan het

figuurlijk.

I N Z E T: S I T UAT IE A N N O NU

Behalve het verhaal over de geschiedenis

langste eind.”

G ROT E K AA RT: SIT UAT IE A N NO 1726

van het gebied, trof Geert Jan in het
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G EMEENT EN

Appingedam

ARC H E OLOGIE

MONUME NTE N

K EUK EN TAF EL G ES PREK K EN

HUI S ADV I S EURS CHAP

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

8

4

6

1

5

8

1

0

0

2

0

0

Bedum

4

7

6

1

5

2

1

1

0

0

0

0

Bellingwedde

4

3

3

6

10

5

2

2

0

3

1

1

Delfzijl

12

13

21

12

7

7

5

1

4

0

0

0

Eemsmond

31

36

18

10

9

10

10

9

9

9

4

9

Grootegast

5

6

2

0

2

0

0

2

4

5

6

11

Groningen

3

3

3

pm

pm

pm

0

0

0

0

0

0

16

16

29

6

8

8

0

0

0

4

6

8

2

1

4

pm

pm

pm

2

2

0

0

0

0

Haren
Hoogezand-Sappemeer

3

4

8

1

1

1

8

6

3

4

0

0

Loppersum

Leek

10

11

29

5

7

10

6

4

5

3

0

0

De Marne

13

9

8

1

5

7

4

0

1

3

1

0

1

2

1

0

2

4

0

0

0

0

0

0

Marum
Menterwolde
Oldambt

4

4

0

3

1

0

1

3

2

0

0

0

40

34

34

13

3

5

2

1

1

1

0

0

Pekela

5

7

4

0

0

0

1

10

1

0

0

0

Slochteren

7

13

11

1

4

2

2

3

1

1

1

1

Stadskanaal

6

7

1

9

6

4

3

3

3

2

2

0

Ten Boer

8

8

9

3

4

1

0

1

0

0

0

0

Veendam

6

11

8

pm

pm

pm

4

1

2

0

0

0

Vlagtwedde

9

4

7

0

2

13

4

3

2

1

2

4

Winsum

9

18

14

4

5

3

7

3

4

2

3

6

Zuidhorn

14

20

31

1

3

3

5

7

7

0

1

0

220

241

257

77

89

93

68

62

49

40

27

40

Totaal

WEL STA ND S A DV I E S A A N VRAG EN G RONING EN												

ADV IE S AANV RAGE N DRE NTH E 												

GE M E E N TE N

GE ME E NTE N

2 009

2 010

2011

2012

2013

2014

Appingedam

70

49

73

61

49

69

Bedum

95

95

57

42

63

49

WE L S TAND 			ARCHEO LO G I E		 M O N UM EN TEN
2012*

2013

2014

2012*

2013

2014

2012*

2013

2014

pm

pm

pm

9

5

14

2

4

1

Assen

Bellingwedde

118

86

65

42

45

45

Aa en Hunze

61

112

pm

22

33

46

2

4

1

Delfzijl

189

160

108

92

79

90

Borger Odoorn

50

119

96

18

25

30

0

1

0

Eemsmond

193

147

105

105

109

114

Coevorden

49

133

141

**47

29

50

5

1

2

Grootegast

169

141

88

58

83

74

De Wolden

65

13

13

10

16

14

1

0

4

Groningen

1269

1353

1296

1049

1174

***1353

144

152

134

91

115

106

Haren

Emmen

pm

pm

173

pm

pm

pm

6

7

1

Hoogeveen

116

127

118

0

1

0

6

4

0

pm

pm

pm

6

6

13

1

3

1

10

26

5

0

1

0

3

9

0

Hoogezand-Sappemeer

128

141

98

86

76

57

Midden Drenthe

Leek

188

185

111

83

101

79

Meppel

Loppersum

89

87

71

59

64

91

Noordenveld

De Marne

103

98

64

59

45

56

Tynaarlo

Marum

161

123

51

22

1

1

94

109

97

46

53

36

Oldambt		 238

179

150

109

111

37

42

43

31

Menterwolde
Pekela

51

46

Slochteren

154

125

97

83

84

60

Stadskanaal

207

190

161

122

86

81

Ten Boer

58

90

56

44

40

37

Veendam

171

167

109

84

54

63

Vlagtwedde

200

177

141

116

91

78

Winsum

101

85

90

55

46

47

Zuidhorn

216

164

117

113

81

154

Westerveld

49

121

163

9

16

7

2

4

9

108

159

230

0

1

0

7

10

2

56

120

34

19

30

0

3

6

2

* halfjaar cijfers
*** t/m oktober

Totaal

** jan t/m dec

4483

4208

3405

2704

2691

2882

Totaal

564

930

973

140

163

174

38

53

23
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JAARREKENING 2014 LIBAU GRONINGEN

B A LA N S PER 31 D ECEM B E R 2 0 1 4 							
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ACT IVA

31 D EC. 2014

31 D EC. 2013

In euro’s

			
			
MAT ERIËLE VA ST E ACT IVA							

Terreinen en gebouwen

532.789

550.638

Inrichtingskosten

47.247

61.419

Kantoorinventaris

16.917

21.446

596.953
633.503
					
FINANCIËLE VAST E ACT IVA							

Deelneming

10.000

10.000

					
VLOT T END E ACT IVA							

Debiteuren

353.910

244.104

Overige vorderingen en overlopende activa

285.426

279.563				

639.336
523.667
			
LIQU ID E MID D ELEN							

Banken

657.166

803.203

657.166

803.203

						
1.903.455

1.970.373

						

PA SSI VA

31 DE C . 2014

31 D EC. 2013			
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EI GE N V E R M O G E N 							

Kapitaal
Onderhoudsreserve

1.353.390

1.366.203

83.212

75.712

1.436.602
1.441.915				
				
B EST E M M I N G S F O ND S E N 							

Bestemmingsfonds Steunpunt

76.897

121.330

76.897
121.330
						

		
KO R T LO P E N D E S C H UL D EN							

Crediteuren

28.470

23.335

Belastingen en sociale lasten

39.152

40.583

322.334

343.210

Overige schulden en overlopende passiva

389.956
407.128
						

		
						
1.903.455

1.970.373

EX PLOI TATI ER EKEN I NG 2 0 1 4 L IB AU G R O NING E N

30

LA ST EN

REK EN I N G

B EG RO TI N G

REK EN I N G

In euro’s

2014

2014

2013

1.068.411

1.038.750

1.029.556

35.979

46.000

39.941

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Rente baten en lasten ( )

52.154

70.000

66.986

107.668

108.500

116.319

47.984

52.500

49.517

4.456

10.000

5.942

1.307.740

1.305.750

1.296.377

			
Kosten Steunpunt monumenten
461.896
348.350
367.413
Kosten IWO-project
Overige projecten

0

0

13.189

265.974

225.000

315.769

727.870
573.350
696.371
		
Naar bestemmingsreserve Steunpunt

(44.433)

0

(11.412)

Naar bestemmingsreserve Libau

(12.813)

(29.950)

118.739

(57.246)

(29.950)

107.327

1.978.364

1.849.150

2.100.075

B AT E N

In euro’s
Adviesopbrengsten
Contributies
Overige opbrengsten

Baten Steunpunt monumenten
Baten IWO-project
Overige projecten

Mutaties in reserves Libau

RE KE NING

B EG RO TI N G

REK EN I N G

2014

2014

2013

320.383

300.000

290.578

4.286

5.000

4.296

808.527

843.300

863.481

1.133.196

1.148.300

1.158.355

417.463

348.350

356.001

0

0

11.551

435.205

360.000

493.818

852.668

708.350

861.370

(7.500)

(7.500)

80.350

31

				
				
				
1.978.364

1.849.150

2.100.075

				
				

JAARREKENING 2014 LIBAU GRONINGEN DRENTHE

B A LA N S PER 31 D ECEM B E R 2 0 1 4 							
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ACT IVA

31 D EC. 2014

31 D EC. 2013

In euro’s
VLOT T END E ACT IVA							

Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

23.415

21.342

166.269

100.880

189.684
122.222
					
LIQU ID E MID D ELEN							

Banken

16.909

26.256

16.909
26.256
						
206.593

148.478

						
						
PASSIVA

31 D EC. 2014

31 D EC. 2013

					
EIG EN VERMOG EN							

Kapitaal

(137.990)

(86.086)

(137.990)

(86.086)

KORT LOPEND E SCHU LD E N							

Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige schulden en overlopende passiva

142.930

136.757

69.527

58.931

132.126

38.876

344.583
234.564
						
206.593

148.478

E XPLO ITATIEREKENING PER 31 D ECEM B ER 2014				
L A ST EN

RE KE NING

BEG RO TI N G

REK EN I N G

2014

2014

2013

927.492

892.250

856.664

Huisvestingskosten

11.672

13.000

13.310

Kantoorkosten

17.177

21.500

24.772

Algemene kosten

47.040

78.600

56.159

Afschrijvingen

16.011

37.000

16.510

5

0

32

Personeelskosten

Rente baten en lasten ( )

33

1.019.387
1.042.350
967.383
						
Kosten Steunpunt

369.797

414.875

326.944

369.797
414.875
326.944
						
Naar bestemmingsreserve Libau

(51.904)

(57.975)

(83.014)

(51.904)

(57.975)

(83.014)

1.337.280
1.399.250
1.211.313
						

		
B AT E N

RE KE NING

BEG RO TI N G

REK EN I N G

2014

2014

2013

Adviesopbrengsten

243.333

300.000

249.837

Overige opbrengsten

692.543

684.375

547.505

935.876
984.375
797.342
		
Baten Steunpunt

401.404

414.875

413.971

401.404
414.875
413.971			
				
1.337.280

1.399.250

1.211.313

TOELICHTING OP DE JAARREKENINGEN 2014
Libau kent sinds 2012 twee stichtingen: Libau Groningen en Libau Groningen Drenthe

TOELI CHTI N G LI B AU G R O NING E N 2 0 1 4
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ALG EMEEN					

LAS T EN 					

De exploitatierekening Libau 2014 sluit af met een negatief resultaat van € 12.813.

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en

Het gehele resultaat is onttrokken aan het kapitaal van Libau.

overige kosten personeel en inhuur van derden.		

Het resultaat is negatief beïnvloed door een mutatie in de onderhoudsreserve van

De post huisvestingskosten omvat onderhoud pand, schoonmaakkosten, huishoudelijke

€ 7.500.

kosten nuts- en overige kosten.				

De activiteit Steunpunt monumenten sluit af met een negatief resultaat van € 44.433.

De post kantoorkosten omvat kantoorbenodigdheden, drukwerk, onderhoud en klein

Het gehele resultaat is onttrokken aan het bestemmingsfonds Steunpunt.

aanschaf, porti- en telefoonkosten.				

								

De post algemene kosten omvat accountant- en administratiekosten en accountant,

ACT IVA 					

vakliteratuur, contributies, verzekeringen, bestuurs- en commissiekosten.

De restwaarde van terreinen en gebouwen is gesteld op € 340.335. Afschrijving vindt

De post afschrijvingen omvat de afschrijving van gebouwen, inrichting en (kantoor)

plaats tot deze waarde over een periode van 30 jaar.			

inventaris.

Op de verbouwings- en inrichtingskosten wordt afgeschreven over een periode van

De activiteiten van het Steunpunt monumenten worden uitgevoerd door Libau op basis

respectievelijk 30 en 10 jaar.				

van budgetsubsidies van de Provincie Groningen en Libau.

De kantoorinventaris (apparatuur) wordt afgeschreven in 3 jaar.

					

De deelneming betreft Groninger Monumenten Fonds N.V.

BATEN 					

					

De contributies zijn gebaseerd op 1,5 eurocent per inwoner met een minimum van € 30

PASSIVA 					

en een maximum van € 225. Het aantal verstrekte adviezen bedroeg 2.885, inclusief

Het kapitaal ultimo 2014 bedraagt na onttrekking resultaat (€ 12.813) in totaal

adviezen voor de stad Groningen (2.691 in 2013).			

€ 1.353.390.

De post overige opbrengsten omvat voornamelijk de dienstverlening aan de Gemeente

Aan de onderhoudsreserve is in het boekjaar per saldo € 7.500 toegevoegd.

Groningen (stedelijke welstandcommissie) en de doorberekening van personeels- en

Het bestemmingsfonds Steunpunt monumenten heeft betrekking op de activiteiten van

overige kosten aan Steunpunt monumenten, Libau Groningen Drenthe en aan de

het Steunpunt en bedraagt na verdeling van het resultaat 2014 € 76.897.

Monumentenwacht Groningen.

					

					

TOE L ICH TING LIBAU GR ON I N GEN D R EN THE 2014
A L GE M E E N							

De exploitatierekening Libau Groningen Drenthe 2014 sluit af met een negatief resultaat
van € 51.904. Het gehele resultaat is onttrokken aan het kapitaal van Libau Groningen
Drenthe.
							
PA SSI VA							

Het kapitaal ultimo 2014 bedraagt na onttrekking resultaat (€ 51.904) in totaal € 137.990
negatief.
							
L A ST EN 							

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en
overige kosten personeel en inhuur van derden.				
De posten huisvestings-, kantoor-, algemene kosten en afschrijvingen omvat de
doorbelasting van kosten van Libau Welstands- en monumentenzorg.			
De activiteiten van het Steunpunt worden uitgevoerd door Libau op basis van
budgetsubsidies van de Provincie Drenthe.					
B AT E N 							

De post overige opbrengsten omvat o.a. een subsidie van de Provincie Drenthe en de
doorberekening van personeels- en overige kosten aan het Libau Welstands- en
monumentenzorg en aan het Steunpunt monumenten.				
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