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De Marne: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in
de gemeente De Marne en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2015.
WERK& ULRUM

WERK& Ulrum is een project waarbij
aan de hand van dorpsverhalen van
bewoners bijzondere panden en
plekken in beeld worden gebracht. De
benoemde kwaliteiten zijn de basis
voor een werkboek met tips voor
behoud en versterking van bijzondere
panden en plekken. Daarnaast bevat
het werkboek, rekening houdend
met de geconstateerde kwaliteiten,
principes voor sloop en herinrichting
van de vrijkomende ruimte. Ulrum kan
hierdoor, ondanks de bevolkingsdaling,
mooi en leefbaar blijven. Dit project
wordt in 2016 uitgevoerd en is
een samenwerking van Libau, de
Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze
Hogeschool en architectenbureau
Dearhunter.
TUINSTERHEERD LEENS

De Tuinsterheerd in Leens is een
grote boerderij met voorhuis uit
1867. Een storm veroorzaakte in 2014
schade aan de dakbedekking en het
metselwerk van de schuur. De eigenaar greep in 2015 de stormschade
aan om de schuur meer bruikbaar te
maken voor het stallen van werktuigen
en vee. De asbesthoudende golfpla-

ten op het dak worden vervangen,
evenals een deel van de gebinten. De
monumentencommissie waardeerde
de zoektocht van de eigenaar naar
de meest passende oplossing, waarbij
monumentale waarden en continuïteit
van de agrarische functie samen
kunnen gaan. De gekozen oplossing
zorgt ervoor dat de schuur bruikbaar
blijft voor het agrarische bedrijf, wat
bijdraagt aan een duurzaam behoud
van de boerderij.
ARCHEOLOGIE & ROTONDES

De provincie wil twee nieuwe
rotondes realiseren in de N361:
één in Wehe-Den Hoorn, bij de
Breeksterweg en één in Leens, bij
de Warfhuisterweg. Beide rotondes
liggen op de rand van de kwelderwal
waarop Wehe-Den Hoorn en Leens
liggen. Deze kwelderwal was vanaf de
vroege middeleeuwen bewoonbaar.
Uit die tijd dateren ook de wierden
Wehe en Leens. De Breekweg en
de Warfhuisterweg komen beide
in historisch kaartmateriaal voor.
Het tracé van de N361 is in 1922
aangelegd als spoorlijn. Van 1922 tot
1942 reed hier de Marnelijn. Omdat
bij bodemingrepen archeologische
resten in het geding kunnen zijn,
vroeg de provincie Groningen Libau
om een archeologisch advies uit te
brengen. Bureauonderzoek leidde tot
de constatering dat de kans op intacte
archeologische resten klein is. Er was
daarom geen archeologisch veldwerk
nodig.
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Bouwplannen: 54 behandeld, waarvan
38 niet strijdig en 16 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 4
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 13
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 die zijn
gemandateerd door de grote
welstandscommissie.
De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien
dagen. Deze commissie was in de
gemeente De Marne in 2015 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 eigenaar van Nieuw Bokum,
boven Kloosterburen, liet in 2015
een nieuwe aardappelbewaarschuur
bouwen. Deze schuur verrees
tussen de dijk en de bestaande
boerderij, in een bijzondere,
moderne architectuur. De vorm van
het gebouw volgt het driehoekige
terrein. Daardoor kon een groter
gebouw worden gerealiseerd dan
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een standaard rechthoekig gebouw.
Het resultaat is een fraaie eigentijdse
en strak uitgevoerde monoliet.
• De gewijzigde woningbehoefte
leidde tot een plan voor de
sloop en herbouw van woningen
aan de Beatrixstraat in Leens.
De nieuwe woningen worden
in één bouwlaag gebouwd en
krijgen een bovengemiddelde
architectonische vormgeving. De

stedenbouwkundige verkaveling riep
bij de welstandscommissie nog wel
enkele vragen op.
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