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

klokkenstoel wordt hierdoor vanaf
de Kroonsfelderweg beter zichtbaar.
Libau formuleerde bovendien criteria
voor de beeldkwaliteit van de woning
en het erf. Dit biedt de architect de
mogelijkheid om gericht aan het werk
te gaan en biedt de gemeente een
kader voor de beoordeling van het
plan.

OLDEKERK

De eigenaar van een woning aan
de Kroonsfelderweg wilde deze
slopen en vervangen door een nieuw
landhuis. Het erf grenst aan het
oude kerkhof van Oldekerk dat is
geregistreerd op de Archeologische
Monumentenkaart. Dit kerkhof is een
overblijfsel van het oorspronkelijke
dorp Oldekerk dat hier gelegen
heeft tot dat wateroverlast, als
gevolg van het inklinken van veen, de
bewoners in de late middeleeuwen
noodzaakte zich te vestigen op de
plek van het huidige Oldekerk. Libau
adviseerde om de oude situatie
goed in kaart te brengen middels
archeologisch proefsleuvenonderzoek.
Kaartonderzoek leerde inmiddels dat
de Kroonsfelderweg in oorsprong een
ander tracé kende.
Het plan van de eigenaar maakt
het mogelijk om deze plek zodanig
opnieuw te ontwikkelen, dat de
cultuurhistorische waarde ervan
beter tot zijn recht komt. Libau
formuleerde kaders voor de
plaatsing van het landhuis, met als
uitgangspunt dat deze in lijn met het
historische tracé wordt geplaatst.
De op het oude kerkhof aanwezige

in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Adviezen huisadviseurschap: 4
Archeologische adviezen: 4
Keukentafelgesprekken: 3
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 1
WELSTANDSCOMMISSIE

AGRARISCH BEDRIJF
SEBALDEBUREN

De eigenaar van een agrarisch bedrijf
aan het Westerzand in Sebaldeburen
wil zijn bedrijf vergroten en
verduurzamen en in dat kader een
serrestal bouwen. Het bedrijf ligt op
de noordflank van de noordelijke
zandrug met daarop de dorpenreeks
Doezum, Grootegast, Sebaldeburen,
Oldekerk, Niekerk en Faan. Het
erf ligt op enige afstand van het
hoofdlint tussen de kenmerkende
met houtsingels beplante kavels. Het
bestaande hoofdgebouw is aangeduid
als karakteristiek pand. Om ervoor te
zorgen dat de nieuwe stal goed wordt
ingepast in de omgeving, ontwikkelde
Libau ruimtelijke randvoorwaarden
voor de inpassing van serrestallen.
De gemeente Grootegast stelde
deze vervolgens vast. Een door ons
ontwikkeld erfontwikkelingsplan en
aanvullende uitgangspunten voor de
vormgeving van de stal zorgden voor
een goed ingepast geheel.

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
Grootegast 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
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
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Bouwplannen: 75 behandeld, waarvan
58 niet strijdig en 17 strijdig maar

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Het plan voor vier woningen aan
de Ommegang in Niekerk zorgt voor
een hoogwaardige invulling van deze
locatie. Het ontwerp gaat uit van
traditionele materialen. Een goed
afgestemde vormgeving en plaatsing
midden op het terrein geven het
geheel een eigen karakteristiek
en daardoor meerwaarde. Het

OM M E G AN G N I EK ER K

hout in de gevels draagt bij aan
een ruimtelijke koppeling naar de
woningen in de omliggende straat.
• Het eerste schetsontwerp voor een
woning aan de Toutenburglaan in
het Robblespark te Grootegast
kon met enkele simpele ingrepen
worden aangepast aan het
gewenste architectuurbeeld. Een
uitgebreid beeldkwaliteitsplan

voor dit gebied verwijst naar
verschillende bouwstijlen waaruit
de aanvrager een keuze kan maken.
De herkenbaarheid van deze
architectuurstromingen vragen extra
aandacht voor materiaal, kleur en
bijzondere detaillering.
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