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Winsum: cijfers & resultaten
Kerk Klein Wetsinge

Doel: integrale weging van mogelijk
hergebruik voormalige Nederlands
Hervormde kerk in dorpskern.
Middel: stedenbouwkundige en cultuurhistorische analyse van locatie
en inventarisatie van de gevolgen van
voorgestelde functieverandering als
locatie voor streekmarkten.
Resultaat: integraal advies in de vorm
van een kaderstellend document voor
hergebruiksmogelijkheden.
Dataheerd Feerwerd

Doel: integrale weging schetsplan om
de bestaande graanschuur om te vormen tot appartementen
Middel: stedenbouwkundige en cultuurhistorische analyse, inventarisatie
van de ruimtelijke gevolgen van voorgestelde functieverandering.
Resultaat: negatief advies over planvorming, vanwege de nabijheid van de
beoogde nieuwe functie bij de openbare weg. Veelheid appartementen
tast daarnaast vorm graanschuur aan,
waardoor een conflict tussen wonen
en landelijke uitstraling.
Baatjeborg

De boerderij Baatjeborg is in 1854
gebouwd in opdracht van jonkheer
Van Swinderen. De familie Van
Swinderen gebruikte deze boerderij
als tussenstop tussen hun huis in de
stad Groningen en de Rensumaborg
in Uithuizermeeden. Daartoe was
een ‘mooie kamer’ ingericht op de
begane grond, afgewerkt met schouw
en stucplafond. De rest van de woning
was in gebruik bij het boerengezin dat
de boerderij bestierde.
De nieuwe eigenaar van de boerderij
heeft in 2012 een plan ingediend voor
de verbouw en restauratie van de
boerderij. Het plan is gericht op het
combineren van een woonfunctie in

de schuur met logiesgelegenheid in
het voorhuis. De belangrijkste ingreep
ten behoeve van lichttoetreding,
uitzicht en contact met buiten was in
eerste instantie een forse sparing in
de zuidgevel van de schuur. Omdat de
boerderij met deze gevel prominent
aan de Schouwerzijlsterweg en het
Winsumerdiep ligt, was dit een ingreep
met veel impact op het totaalbeeld van
de boerderij. In het uiteindelijke ontwerp is deze ingreep in omvang teruggebracht, waardoor naar de mening
van de commissie een betere balans is
gevonden tussen behoud van het oorspronkelijke, agrarische karakter van
de schuur en noodzakelijke aanpassingen aan de nieuwe woonfunctie. Ook
kan de waardevolle gebintconstructie
nu helemaal behouden blijven.
De commissie heeft waardering voor
de zorgvuldige restauratie van het
casco, waarbij ook een historisch
schilderstuk op de schoorsteen
tevoorschijn kwam. Bouwhistorisch
onderzoek had wellicht nog meer
zaken aan het licht kunnen brengen.
Dit had kunnen leiden tot andere, nog
beter onderbouwde keuzes voor wat
betreft indeling en afwerking van het
interieur. Niettemin lijkt de toekomst
voor deze bijzondere boerderij met
deze passende herbestemming weer
zeker gesteld.
Nieuwe boerderij op historisch erf Adorp

Wat: landschappelijke inpassing nieuwbouw boerderij op historisch erf.
Aanleiding: aanvraag bouwvergunning.
Middel: landschappelijke inpassingsplan
en keukentafelgesprekken.
Resultaat: inpassing van nieuwe agrarische functie. Aandacht voor de
relatie Reitdalgebied en positionering
bebouwing.

In cijfers

Bouwplannen: 55 behandeld, waarvan
36 niet strijdig en 19 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 2 adviestrajecten.
Archeologische adviezen: 9
Keukentafelgesprekken: 7
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 4
welstandsCommissie

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens per
twee weken. Deze commissie bestaat
uit ten minste twee personen. Dit zijn
rayonarchitecten van Libau, die gemandateerd zijn door de grote welstandscommissie.
De grote welstandcommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Winsum in 2012
als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. J. van de Bospoort, 		
stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• R. van der Molen, voorzitter
• ir. N.E. Gerritsma, architect
• Mw. R. Pot, voorzitter
• Mw. ir. A. Ritzema, architect
• ir. P.W. Havik, voorzitter
• ir. H. Spoelstra, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect

uitgelicht
welstandsadviezen

• In De Brake II is een markant
woonhuis gebouwd, waarvan de
bouwvergunning in eerste instantie
door de welstandscommissie geweigerd werd. Intensief overleg met
de opdrachtgever heeft er daarna
toegeleid dat een nieuw plan als
meer dan voldoende beoordeeld
werd. De woning voegt zich naar de
omliggende woningen en kent daarnaast voldoende individuele kwaliteit
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en verfijning. Het interieur kent een
aantal opmerkelijke uitzichtspunten.
• Renovatie van het bestaande
restaurant aan het Reitdiep bij
Garnwerd moest dit gebouw een
hogere kwalitatieve uitstraling geven.
Het eerste plan dat de eigenaar
indiende, leverde enkele bezwaren
van de welstandcommissie op doordat de entree daarin te nadrukkelijk
was vormgegeven. Na een aanpassing
hiervan was er sprake van een meer

ingetogen karakter. Het uiterlijk van
het bestaande restaurant krijgt een
kwalitatieve upgrade. Dit ontstaat
vooral doordat er gekozen is voor
meer transparantie en een verfijnd
profiel van de dakrand. Ook het verwijderen van bouwelementen op het
voorterrein draagt belangrijk bij aan
een meer ingetogen uitstraling van
dit horecagebouw.
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