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LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten, archeologie en cultureel erfgoed in de gemeente Westerkwartier en adviseert op 
projectbasis over ruimtelijke vraagstukken. Concreet betekent dit dat we in 2019 610 bouwplannen behandelden en tien keer als ‘huisadviseur’ werden 
betrokken bij ruimtelijke projecten.  
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•  Vervangende nieuwbouw karakteristieke boerderij
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•  Nieuwbouw Oldekerkermeer

•  Kans voor verbinding nieuwbouw in lint met omgeving

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Kansenkaart Westerzand 
De wens van een agrarisch ondernemer om zijn stal uit te breiden en een 
kantine en boerderijwinkel te realiseren, leidde ertoe dat wij voor zijn erf een 
kansenkaart ontwikkelden. Deze 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. Dit laatste kan worden gerealiseerd 
middels een streekeigen haag. Het houtsingellandschap kan worden hersteld 
door de singel aan de westkant van het perceel aan te vullen en door aan de 
zuidkant van het erf een nieuwe dwarssingel te planten.  
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Verbouwing interieur kerk Doezum
De kerk van Doezum kent een bouwgeschiedenis die vele eeuwen teruggaat. 
Dit blijkt onder meer uit het feit dat de toren in tufsteen is opgetrokken. Ook 
het kerkinterieur vertegenwoordigt bijzondere waarden. Dat neemt niet weg 
dat de monumentencommissie positief adviseerde op het verzoek om een 
herenbank te verwijderen. Het effect op het interieur weegt in dit geval niet 
op tegen de ruimte die het oplevert voor de inpassing van nieuwe functies. De 
commissie stelde wel de voorwaarde dat de bank zorgvuldig uit elkaar wordt 
gehaald en bewaard wordt. 

Archeologisch onderzoek Den Ham
Het plan voor de sloop en nieuwbouw van een schuur op een boerenerf bij 
Den Ham leidde tot de vraag aan ons om de kans op archeologische resten in 
beeld te brengen. Het plangebied ligt binnen een historische boerderijplaats 
op een als archeologisch monument geregistreerde huiswierde. Deze 
boerderijplaats is eigendom geweest van het klooster Aduard en 
waarschijnlijk vanaf de middeleeuwen in gebruik. De kans is groot dat buiten 
en onder de huidige bebouwing nog intacte wierdelagen aanwezig zijn. Hierin 
kunnen, behalve sporen van voorgangers van de huidige boerderij, 
bijvoorbeeld ook oude waterputten en afvalkuilen liggen. Wij adviseerden om 
de nieuwbouw naast de plek van de bestaande schuur onder archeologische 
begeleiding te laten uitvoeren. De werkzaamheden op de plek van de 
bestaande schuur hoeven uitsluitend onder archeologische begeleiding plaats 
te vinden wanneer deze tot gevolg hebben dat de bodem verstoord wordt. Dit 
was in principe niet de bedoeling. 
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Vervangende nieuwbouw karakteristieke boerderij
Een karakteristieke boerderij aan de Rijksstraatweg tussen Noordhorn en 
Grijpskerk verkeert in dusdanig slechte staat dat hij moet worden vervangen 
door nieuwbouw. Het plan hiervoor ging uit van een los voorhuis verder naar 
voren op het erf en een forse schuur daarachter. De welstandscommissie 
vond het belangrijk dat het oorspronkelijke erf goed zichtbaar blijft en maakte 
bezwaar tegen de voorgestelde positie van de woning. Zij adviseerde ook om 
deze met meer detail vorm te geven en vroeg om een zorgvuldig tuinplan. Het 
vervolgplan is inmiddels goedgekeurd. 

Tiny houses Oldehove
De wens om op een smalle kavel aan de Kernwerderlaan in Oldehove vier tiny 
houses te bouwen, leidde ertoe dat het ontwerp hiervoor werd ingediend bij 
de welstandscommissie. De tiny houses stonden daarin opgesteld in een rij 
en de commissie vond dat hierdoor het beeld ontstond van een minicamping. 
Zij stelde voor twee huisjes met de kop naar de laan te richten en twee andere 
vanaf de achtergelegen Schoollaan te ontsluiten. De nieuwbouw sluit  
hierdoor ook beter aan op de bebouwing in de omgeving. 

HOFMAN BOUWADVIES

MILL HOUSE
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Nieuwbouw Oldekerkermeer 
Het ontwerp voor een twaalftal woningen aan de rand van Oldekerk legde 
volgens de welstandscommissie onvoldoende relatie met de plek waarop 
deze gebouwd worden. De woningen worden gestapeld en geschakeld 
gebouwd, in één volume. De commissie adviseerde om, juist voor deze plek, 
na te denken over het beeld dat het geheel moet oproepen. Daarbij valt te 
denken aan een villa met een ruime tuin, refererend aan de Groningse villa-
architectuur van de jaren ‘20. Een dergelijk beeld bepaalt meteen de 
randvoorwaarden voor het ontwerp van het gebouw en de buitenruimten. 

Kans voor verbinding nieuwbouw in lint met omgeving  
De eigenaar van een stuk grond in het lint van Opende diende het plan in voor 
de bouw van twee langgerekte gebouwen, elk met een zadeldak. Hierin 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 te 
kiezen voor een meer eigentijdse architectuur en deed ook concrete 
voorstellen voor de verdere vormgeving hiervan. Verwantschap met de andere 
woningen in het lint was daarbij een belangrijk uitgangspunt. 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. Zij zag ten slotte de kans om het verder naar 
achteren  staande gebouw met bergingen volwaardig onderdeel van het 
ensemble te maken door ook dit een kap te geven. 

F.P. LAHAYE

 ANA  FERNANDEZ
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In cijfers
• Welstandscommissie: 610 behandelingen, waarvan 145 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 15 plannen voor monumenten, 1 advies voor een 
karakteristiek object. 

• Archeologische adviezen: 6
• Maatwerkgesprekken: 2
• Adviezen huisadviseurschap: 10

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

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

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

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

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

