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Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten, archeologie en cultureel erfgoed van de gemeente Loppersum en adviseert op 
projectbasis over ruimtelijke vraagstukken. Wij opereren bovendien, in het kader van de versterkingsoperatie, als dorpsbouwmeester in ’t Zandt en Loppersum. 
Dit leidde in 2019 tot de ontwikkeling van een ruimtelijke visie voor Loppersum-Noord. 
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•  De Lopster bouwmeester

•  Bouwkundige versterking ‘Wester Enzelens’ Garrelsweer

•  Archeologisch onderzoek Zijldijk

•  Nieuwbouw woning Oosterwijtwerd

•  Strowoning Zeerijp

•  Uitbreiding hotel Spoorzicht

•  In cijfers

• Gluren bij de buren

De Lopster bouwmeester
Na een succesvolle proef met het dorpsbouwmeesterschap in ’t Zandt, gingen 
wij deze functie in 2019 ook in de kern Loppersum vervullen. 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.    
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Bouwkundige versterking ‘Wester Enzelens’ Garrelsweer 
‘Wester Enzelens’ 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. De eigenaren hebben lang in onzekerheid verkeerd 
over de toekomst van de boerderij die naar de mening van deskundigen te 
onveilig was geworden om nog te kunnen worden bewoond of gebruikt. In 
nauwe samenspraak met alle betrokkenen is uiteindelijk in relatief korte tijd 
een totaalplan ontwikkeld. Dit bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen 
voor de versterking, het vergroten van het wooncomfort, de verduurzaming 
en de restauratie van het monumentale boerderijcomplex. De voorgestelde 
ingrepen worden onderbouwd op basis van uitgebreid vooronderzoek. De 
monumentencommissie had waardering voor de zorgvuldigheid waarmee het 
totaalplan tot stand is gekomen en vond dat er sprake was van een 
verantwoord planresultaat in de zoektocht naar een optimum in veiligheid, 
gebruik en erfgoedwaarden. De commissie had bovendien veel waardering  
voor de eigenaren van de boerderij, die er ondanks eerdere tegenslagen toch 
weer op wisten te vertrouwen dat de plannen leiden tot een veilige en goed 
bruikbare plek voor henzelf en hun bedrijf.  

Archeologisch onderzoek Zijldijk
Het plan voor de herbouw van een aantal afgebrande opslagschuren aan de 
Kolholsterweg in Zijldijk leidde tot het verzoek om de kans op archeologische 
waarden in beeld te brengen. De schuren worden herbouwd op een niet 
verhoogde boerderijplaats in de voormalige Fivelboezem. Dit deel van de 
Fivelboezem werd in de tweede helft van de 13de eeuw bedijkt en in gebruik 
genomen. Het plangebied ligt buitendijks ten opzichte van de Zandster-
voorwerkdijk uit 1268. Uit een 18de-eeuwse kaart blijkt dat het erf 
oorspronkelijk ten zuiden van de Kolholsterweg, en dus binnendijks, lag. De 
boerderij werd aan het begin van de 19de eeuw verplaatst naar de huidige 
locatie. De schuren worden zoveel mogelijk op de bestaande funderingen 
gebouwd. Deze dateren uit 2000 en het leggen hiervan zal destijds al tot een 
aanzienlijke bodemverstoring geleid hebben. De kleine uitbreiding ten 
opzichte van de vorige situatie gebeurt vrijwel helemaal buiten het historische 
erf. Archeologisch veldonderzoek was daarom niet nodig. 

PETER KARSTKAREL
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Nieuwbouw woning Oosterwijtwerd
De eigenaar van een vrijgekomen, smalle, kavel aan de Dorpsstraat in 
Oosterwijtwerd diende het plan in om hier een huis met een markante 
hoofdvorm en een afgeschuinde hoek te ontwerpen. De woning past op deze 
manier op de relatief smalle kavel. De welstandscommissie vond dat een 
eigentijds ontwerp hier mogelijk is, maar dat dit wel een andere 
materiaalkeuze vergt dan de voorgestelde houten gevelbekleding. Zij vroeg 
om het ontwerp in metselwerk uit te voeren en daarin ook de voor deze 
omgeving kenmerkende witte omlijsting van goten en dakranden te 
verwerken. Het uiteindelijke ontwerp zorgt voor een markante uitstraling, 
passend binnen de context van het dorp. Strowoning Zeerijp

Het ontwerp voor een strowoning in Zeerijp week in hoofdvorm dusdanig af 
van de welstandscriteria dat de welstandscommissie om aanpassing vroeg. 
Zij adviseerde daarbij met name om de woning van een dak te voorzien en 
aan te sluiten op de goot- en nokhoogten van de naastgelegen panden. De 
commissie adviseerde bovendien de voorgestelde houten gevels te vervangen 
door wit stucwerk. Het aangepaste plan werd goedgekeurd. 

BUREAU NOORDELOOS EERSTE ONTWERP                            

AANGEPAST ONTWERP                            BOUWKUNDIG ADVIES- EN ONTWERPBUREAU DAVIDS
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Uitbreiding hotel Spoorzicht
De zichtbaarheid van het naastgelegen rijksmonument was een belangrijk 
uitgangspunt bij de uitbreiding van hotel Spoorzicht. Achter dit pand komt nu 
nieuwbouw, met een ritme van kappen op een donkergekleurde houten 
onderbouw. De welstandscommissie had waardering voor de kwaliteit van het 
ontwerp, maar vroeg wel om de ontwikkeling van een tuinplan dat zowel recht 
doet aan het historische karakter van het hotel als aan de eigentijdse 
uitbreiding. 

In cijfers
• Welstandscommissie: 280 bouwplannen, waarvan 102 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 39 plannen monumenten, 10 adviezen ikv 
provinciale omgevingsverordening, 34 adviezen karakteristieke objecten.

• Archeologische adviezen: 10
• Adviezen huisadviseurschap: 4

ONIX NI
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Welstandscommissie
Twee rayonarchitecten van Libau bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 
vormen samen de kleine commissie en zijn gemandateerd door de grote 
welstandscommissie. De grote welstandscommissie vergadert eens per 
veertien dagen. Deze commissie was in de gemeente Loppersum in 2019 als 
volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma    voorzitter               
• A. van der Tuuk           voorzitter               
• ir. P.IJ. Ziel              stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram       stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch architect
• ing. T. Mars             architect
• D.J. van Wieren MArch architect
• H. Smit MArch rayonarchitect
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in de 
gemeente Loppersum in 2019 als volgt samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffe voorzitter
• ir. S. van Seijen    restauratiearchitect 
• drs. G.P. Karstkarel  architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman       architect
• ing. J.M. Verkerk   bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama         extern adviseur aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot      restauratiearchitect (extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers  adviseur architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk  secretaris

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

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

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

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

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

