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Grootegast: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed voor
de gemeente Grootegast. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2013.
CASPAR DE ROBLES OPENDE

Doel: herijken van een gedeelte van
het stedenbouwkundig kader zodat
beter ingespeeld kan worden op de
huidige behoefte aan goedkopere
woningen. De gemeente kan hierdoor
initiatieven vanuit de markt beter aansturen en beoordelen.
Middel: verkenning van de ruimtelijk
programmatische mogelijkheden, zonder dat de ruimtelijke samenhang met
de reeds gerealiseerde onderdelen van
de woonwijk verloren gaat. Opstellen
van een regiekader.
Resultaat: een flexibel regiekader
dat aanwijzingen bevat op het vlak van
stedenbouw en de inrichting van de
openbare ruimte. Voor wat betreft het
laatste valt te denken aan overgangen
tussen uitgeefbare kavels en openbare
ruimte, boombeplanting en bijvoorbeeld parkeren. Stedenbouwkundige
aanwijzingen hebben te maken met
het aantal woningen, woningtypologie,
plaatsing en bijvoorbeeld bouwmassa.
DORPSKERN OPENDE

Aanleiding: de bouw van een brede
school in Opende vraagt om een
aanpak van de openbare ruimte en de
schoolomgeving. Kinderen moeten
hierdoor veilig op school kunnen
komen en de ruimtelijke kwaliteit van
de dorpskern moet een impuls krijgen.

Middel: studie naar de stedenbouwkundige opbouw van het dorp, samenspraak met dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de school, gemeente
en de provincie Groningen.
Resultaat: schetsontwerp voor de
openbare ruimte voor de dorpskern
Opende dat wordt gedragen door alle
betrokken partijen en dat als vertrekpunt dient voor de verdere uitwerking
door de gemeente.
INVENTARISATIE
KARAKTERISTIEKE PANDEN

Doel: inventariseren karakteristieke
panden in het buitengebied zodat ze
als zodanig in het bestemmingsplan
aangeduid kunnen worden.
Middel: beoordeling objecten die
voor 1960 gebouwd zijn door een
team van een architect met een
architectuurhistoricus. Geselecteerde
objecten en twijfelgevallen zijn ter
advisering voorgelegd aan de onafhankelijke monumentencommissie, aangevuld met vertegenwoordigers van de
gemeente.
Resultaat: lijst met karakteristieke
panden die als input kan worden
gebruikt voor het bestemmingsplan
buitengebied. Omdat per pand is
aangegeven welke aspecten als karakteristiek zijn aangemerkt, kunnen deze
panden met respect voor deze waarden worden doorontwikkeld.

lijkheden om de bezwaren te kunnen
ondervangen.
Huisadviseurschap: 6 adviestrajecten.
Archeologische adviezen: 6
Keukentafelgesprekken: 2
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 2
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 Grootegast in
2013 als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. A. Ritsema, architect
• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
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Bouwplannen: 83 behandeld, waarvan
56 niet strijdig en 27 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare moge-

UITGELICHT
WELSTAND EN MONUMENTEN

• Aan de Drachtsterweg, ten
zuidwesten van Opende, staat een
voormalige keuterij. Dit monument van bescheidenheid is in
1936 door een lokale aannemer
degelijk gebouwd in sobere
Interbellumarchitectuur en kenmerkend voor de eenvoudige bebouwing
in dit deel van het Westerkwartier.
De monumentencommissie had
begrip voor het feit dat in het hokkerige interieur doorbraken moes-

BR E D E S C H OOL OPENDE

ten worden gemaakt om het huis
geschikt te maken voor moderne
bewoning. Wel is naar aanleiding
van het commissieadvies in het definitieve ontwerp meer van de oorspronkelijke structuur van het huis
afleesbaar gebleven.
• De brede school in Opende wordt
een bijzonder gebouw dat zich aanpast aan het landschap en verbindt
met het dorp. De schuine lijnen in de
plattegrond richten de school op het
dorp, de houten bekleding refereert

aan houten schuren in het landschap.
De architect had in dit proces aanvankelijk te maken met twee teams
die ieder een eigen programma van
eisen hadden. Intensieve bemoeienis
van Libau leidde ertoe dat de architect een gebouw kon ontwerpen dat
eenheid uitstraalt. Het feit dat beide
scholen aanvankelijk ieder een eigen
ingang hadden en nu letterlijk door
één deur naar binnen gaan, is daarvan misschien wel het beste bewijs.
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