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

Libau actualiseerde in 2015 de
Erfgoednota van de gemeente
Winsum. Het eerste deel hiervan
bevat een inventarisatie van de in het
landschap afleesbare en herkenbare
cultuurhistorische waarden en moet
het bewustzijn hiervan vergroten.
Dit deel kan worden geraadpleegd
bij lopende en nieuwe projecten.
Het tweede deel van de Erfgoednota
bestaat uit een uitvoeringsprogramma
waarin concrete acties staan waarmee
de Erfgoedcommissie van Winsum
de komende periode aan de slag
gaat. De Erfgoednota is tot stand
gekomen in een intensief traject met
de Erfgoedcommissie en beschrijft
in tekst en kaart de verschillende
landschapstypen, dorpstypen,
landschappelijke structuren en
objecten. Behalve een kaart, omvat
de Erfgoednota een GIS-bestand,
dat kan worden aangevuld en/of
geactualiseerd.
BOOGPLEIN WINSUM

De gemeente nodigde in 2015
haar inwoners uit om ideeën in te
leveren voor de ontwikkeling van
het braakliggende Boogplein. Libau
spiegelde deze ideeën tijdens een
raadsvergadering aan de kwaliteiten

van het beschermde dorpsgezicht.
Dit leidde tot nader onderzoek van
een tweetal scenario’s. Het ene
was grootschalig en ging uit van één
grote economische trekker. Het
andere scenario was kleinschalig,
kende een mix van wonen, werken
en detailhandel en ging uit van
organische groei. Libau ondersteunt
de gemeente op stedenbouwkundig,
cultuurhistorisch en architectonisch
gebied bij de ontwikkeling van dit
kleinschalige scenario.
ARCHEOLOGIE &
NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

De noordelijke oever van het
Reitdiep en de zuidelijke oever van
het Winsumerdiep worden ter
hoogte van Schilligeham natuurvriendelijk gemaakt. Beide diepen zijn in
oorsprong een oude meander van
het Reitdiepsysteem waarlangs een
12de-eeuwse dijk aanwezig is. Behalve
resten van deze dijk, kunnen langs
het Reitdiep ook de resten van een
oude brug bewaard zijn gebleven.
Deze brug werd in 1501 door de
Saksen gebouwd ter ontsluiting van
het bolwerk te Aduarderzijl en in
1514 ingenomen en gesloopt door de
Groningers. Libau adviseerde om de
werkzaamheden op de plek van deze
brug onder archeologische begeleiding
uit te voeren en elders proefsleuven
te graven. De ligging en vorm van de
middeleeuwse dijken kunnen hierdoor
worden vastgesteld. De resultaten
van het onderzoek kunnen worden
gebruikt als leidraad voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 83 behandeld, waarvan
60 niet strijdig en 23 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Adviezen huisadviseurschap: 5
Archeologische adviezen: 12
Keukentafelgesprek: 1
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 9
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 Winsum 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. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• 2015 liet een sterke toename zien
van het aantal aanvragen voor
de plaatsing van zonnepanelen in
het beschermd dorpsgezicht van
Winsum. Om het beeld vanaf de
straat niet te beïnvloeden, is het
advies meestal om de zonnepanelen
op een berging of aan de achterkant
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van het dak te plaatsen. In Winsum
zijn die achterzijden echter ook
vaak goed zichtbaar. Maatwerk
en aandacht voor de waardevolle
cultuurhistorische omgeving zijn het
uitgangspunt voor de advisering van
de welstandscommissie.
• Vervangende nieuwbouw leidde
in Ezinge en Baflo tot de wens om

aardbevingsbestendig te bouwen.
Beide plannen gingen uit van grotendeels houten woningen, die niet
voldoen aan de geldende criteria. De
commissie kan hiervan gemotiveerd
afwijken, mits de ontwerpen van
bovengemiddelde kwaliteit zijn. In
beide gevallen vergde dit
aanpassingen in het ontwerp.
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