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De Marne: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente De Marne en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2014.

bottum-up initiatieven en de relatie
met de ruimtelijke kwaliteiten van het
gebied. Libau hoopte hen hiermee de
inspiratie aan te reiken die zij nodig
hebben om in hun eigen gemeente met
dergelijke initiatieven om te gaan.
MONUMENT PIETERBUREN

PROJECT DEEL & ULRUM

Wat: coaching dorpsbewoners bij het
project Deel & Ulrum.
Doel: inbreng van kennis op het
vlak van cultuurhistorie, landschap,
stedenbouw en architectuur bij de
ontwikkeling van een ruimtelijke visie
door dorpsbewoners.
Middel: workshops met
dorpsbewoners om de kwaliteiten
en kansen in het dorp inzichtelijk
te maken, in beeld brengen van de
lopende projecten met interviews,
bijwonen werkgroepen Deel & Ulrum,
opstellen kwaliteiten- en kansenkaart.
Resultaat: een hoogwaardige
inbreng van de dorpsbewoners bij de
ontwikkeling van de ruimtelijke visie.
LIBAU ON TOUR

De gemeente De Marne was in
september onderwerp en decor
van de vierde ‘Libau on tour’. Zo’n
30 wethouders en ambtenaren van
Groninger en Drentse gemeenten
maakten in dat kader kennis met
de bijzondere kwaliteiten van het
landschap van de gemeente De
Marne en de initiatieven die hierin
ontwikkeld worden. Libau voerde hen
niet alleen langs bijzondere locaties,
maar bracht hen ook in gesprek met
initiatiefnemers uit de bevolking. De
deelnemers kregen ook een beeld
van de kansen en beperkingen van

Tijdens de storm die in oktober
2013 over ons land raasde, werden
de kappen van de hoofd- en de
bijschuur van een monumentale
boerderij boven Pieterburen gelicht
om vervolgens weer terug te vallen.
De noordelijke muur van de bijschuur
stortte in. De monumentencommissie
had waardering voor het zorgvuldige
plan voor herstel van de schuurgevel
van de bijschuur en de kapconstructie
van beide schuren.
17E EEUWS BORGTERREIN
OOSTERWEG EENRUM

De eigenaar van een boerderij aan
de Oosterweg in Eenrum wilde een
aardappelbewaarplaats bouwen en een
deel van de huidige schuur herbouwen.
Het plangebied ligt vrijwel geheel
binnen een op de Archeologische
Monumentenkaart geregistreerd
borgterrein uit de 17e eeuw. Deze
borg is terug te voeren op een oudere,
waarschijnlijk middeleeuwse, heerd.
De huidige boerderij staat ongeveer
op de locatie waar tot in de 17e eeuw
ook een boerderij stond. Op welke
plaats de borg stond, is niet bekend.
Zowel de bewaarplaats als het nieuwe
schuurdeel worden gefundeerd op
stiepen. Libau adviseerde om de
bodemingrepen te laten begeleiden
door een archeoloog. De kans is
namelijk groot dat in de gaten voor de

stiepen resten worden aangetroffen
van de borg, de heerd, of hieraan
gerelateerde resten.
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Bouwplannen: 56 behandeld, waarvan
45 niet strijdig en 11 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Advisering ruimtelijke vraagstukken: 3
Archeologische adviezen: 8
Keukentafelgesprekken: 1
Cultureel erfgoed adviezen: 7
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 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 welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente De Marne in 2014
als volgt samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandscommissie hield zich in
2014 in De Marne voornamelijk
bezig met aardappelbewaarschuren,
ligbox- en jongveestallen, werktuigen andere bergingen, loodsen en een
manege. Plannen voor gebouwen
met een agrarisch karaker dus. De
commissie adviseerde hier en daar
over de toe te passen kleuren.
• Libau begeleidde één agrarisch
bedrijf dat buiten het bouwblok

wilde uitbreiden met behulp van
de maatwerkbenadering. Het ging
daarbij om een melkveebedrijf in
Eenrum dat meer duurzaam en
diervriendelijk wilde produceren.
De begeleiding was gericht op een
goede landschappelijke inpassing van
het geheel, herstel van de positie
van de woning als voorzijde van het
erf, verduidelijking van de erfsituatie
en het verkleinen van de visuele
impact van de nieuwbouw. Het plan

is bovendien aangegrepen om het erf
en het dorp visueel van elkaar los te
koppelen. In het uiteindelijke ontwerp is sprake van een groen carré
dat duidelijk los van het dorp staat
en twee verschillende sferen kent:
een klassiek erf en een moderne
melkveehouderij. Dit wordt bereikt
door een duidelijke scheiding tussen
het traditionele erf en het moderne
erf en door aanleg van een groensingel rond de nieuwbouw.

