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

De centraal in Oostwold gelegen
voormalige Hervormde kerk is een
zogeheten ‘vanwege monument’.
Dit betekent dat de 17de eeuwse
preekstoel en de klokkenstoel met
klok uit 1674 zijn aangewezen als
Rijksmonument en de kerk deels is
mee beschermd vanwege deze
inventarisonderdelen. De huidige
eigenaar wil het gebouw verbouwen
tot woonhuis en in dat kader onder
andere twee nieuwe puien aanbrengen.
De nieuwe woonkamer krijgt hierdoor
een relatie met de tuin. De monumentale preekstoel blijft ongemoeid
en behoudt haar centrale plek in de
voormalige kerkzaal. De monumentencommissie had waardering voor de
zorgvuldige uitwerking van het plan.
BOERDERIJ VREDENWOLD

Prolander wil, samen met de eigenaar,
het gebied rondom de boerderij
Vredenwold ten noorden van het
Leekstermeer opnieuw inrichten. Het
plan gaat uit van natuurontwikkeling
en herstel en versterking van cultuurhistorische waarden. Archeologisch
bureauonderzoek leerde dat de
boerderij Vredenwold waarschijnlijk
van middeleeuwse oorsprong is. In de

omgeving van de boerderij kunnen ook
oudere archeologische resten
voorkomen. Het langs de
westrand van het gebied gelegen
Lettelberterdiep werd in de late
middeleeuwen gegraven en speelde
vanaf de 16de eeuw een belangrijke
rol in de vaarverbinding tussen de stad
Groningen en Friesland. Libau heeft
op basis van het bureauonderzoek
per voorgenomen ingreep een advies
uitgebracht over de noodzaak en wijze
van archeologisch vervolgonderzoek.
GEMEENTELIJK MONUMENT
MIDWOLDE

Een bijzondere woonboerderij aan
de Hoofdstraat in Midwolde wordt
aangepast aan de wensen van de
nieuwe bewoners. Het fraaie voorhuis
wordt daarbij zoveel mogelijk in de
oude staat hersteld en het monument,
dankzij de bewoning, in ere hersteld.
De welstandscommissie sprak haar
waardering uit voor de zorgvuldige
aanpak.
LIGBOXENSTAL TOLBERT

De eigenaren van een agrarische
onderneming in Tolbert willen hun
bedrijf splitsen en in dat kader een
tweede bedrijfslocatie realiseren.
Zij ontwikkelden daarom een plan
voor de bouw van een ligboxenstal
aan de Noorderweg. De nieuwe stal
en de voeropslag zijn in de richting
van de verkaveling geplaatst. De
verkavelingsrichting wordt versterkt
door de aanleg van een houtsingel op
een grondwal langs de nieuwe stal.
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Bouwplannen: 127 behandeld, waarvan
niet 99 strijdig en 28 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 3
Keukentafelgesprek: 1
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 2
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
Leek 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

UITGELICHT
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• Wold en Waard sloopte in
Zevenhuizen een aantal naoorlogse
woningen om ze te vervangen
door acht nieuwe. De huizen
zijn energiezuinig en voldoen aan
de moderne woonwensen. Het
bouwvolume is één laag hoog met
een kap. De gevels zijn boven de
verdiepingsvloer doorgetrokken, de
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kap is iets opgetild waardoor hogere
gevels ontstaan die beter passen bij
het straatprofiel.
• De eigenaar van een woning van
het ‘krimpentype’ aan de Zuiderweg
in Tolbert, diende een plan in om
deze aan de achterkant, de zijkant en
in de kap uit te breiden. In het eerste
ontwerp was de uitbreiding zo
dominant dat de bestaande woning

verdween. Overleg tussen Libau,
opdrachtgever en architect leidde
tot aanpassing van de omvang van de
uitbreiding. De bestaande kap wordt
nu meer zichtbaar en de verhouding
tussen bestaand en nieuw is meer
in balans.
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