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Zuidhorn: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in
de gemeente Zuidhorn en adviseerde
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2018.
Volgend jaar zetten wij de gemeente
Westerkwartier op de kaart!
GEBIEDSVISIE TUSSEN DE
GASTEN

De gemeente Zuidhorn wilde in
het gebied tussen de Oostergast en
De Gast geen standaard woonwijk
ontwikkelen, maar hier ruimte bieden
aan een hoge mate aan duurzaamheid,
sociale kwaliteit en flexibiliteit. Zij
vroeg Libau om hiervoor, samen met
omwonenden en zoveel mogelijk
nieuwe bewoners een gebiedsvisie te
maken. De kwaliteiten van het gebied
en de uitgangspunten voor de ambities
voor de gebiedsontwikkeling werden
vervolgens in een aantal werksessies
uitgewerkt. Om innovatie mogelijk
te maken en flexibel in te kunnen
spelen op ontwikkelingen, kreeg de
gebiedsvisie een globaal karakter. Een
zorgvuldig proces, waarbij initiatieven
door deskundigen, omwonenden
en nieuwe bewoners samen zouden
worden beoordeeld, moest vervolgens
zorgen voor rechtszekerheid. Borging
van de omgevingskwaliteit was daarbij
een belangrijk doel. Aan het einde van
het proces bleek dat een deel van de
omwonenden uit de werkgroep geen
vertrouwen had in deze vernieuwende
aanpak. Zij vroegen de gemeente om
de gebiedsvisie op een reguliere wijze
uit te werken in een gedetailleerd
stedenbouwkundig plan met een

bijbehorend beeldkwaliteitsplan.
Omdat dit geen recht zou doen aan de
inbreng van de overige deelnemers in
de werkgroep, besloot de gemeente
de besluitvorming over de gebiedsvisie
voorlopig op te schorten.
ADVISERING STATUS
GEMEENTELIJK MONUMENT

De eigenaar van de stenen boogbrug
‘Het Piepke’ aan de Wester Waarddijk
bij Pieterzijl diende een aanvraag in
voor de status van gemeentelijk
monument voor deze brug. De brug
werd in 1802 gebouwd door een boer
die zijn naastgelegen land wilde kunnen
bereiken. De brug was ook onderdeel
van het stenen voetpad over de dijk
tussen Kommerzijl en Munnekezijl. De
monumentencommissie was unaniem
van mening dat hier sprake is van een
cultuurhistorisch waardevolle brugverbinding en een zeldzaam en goed
bewaard gebleven voorbeeld van een
kleine, stenen boogbrug. Gezien de
waarden die de brug vertegenwoordigt, was aanwijzing als gemeentelijk
monument naar de mening van de
commissie zeker gerechtvaardigd.
De commissie wees daarnaast op het
belang van het voortbestaan van de
Wester Waarddijk zelf, als belangrijk
onderdeel van dit dijkenlandschap.
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Bouwplannen: 274 behandelingen,
waarvan 68 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 6
Adviezen cultureel erfgoed /
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
2 weken. Deze commissie bestaat uit
ten minste twee rayonarchitecten van
Libau die gemandateerd zijn door de
grote welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Zuidhorn in 2018
als volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren MArch, architect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Zuidhorn in 2018 als volgt
samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect
• drs. G. P. Karstkarel,
architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman, architect
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur
aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect
(extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Aan de Touwslagersbaan in
Noordhorn worden twee blokjes
van zes woningen vervangen door
nieuwbouw. De plaatsing hiervan
wijkt af van de bestaande woningen
doordat de voorgevellijnen worden
gewijzigd. De welstandscommissie
vond dit een verbetering van de
situatie, maar adviseerde wel om het
gevelbeeld van de woningen aan te
passen aan de bestaande bebouwing.

• De ontwerpen voor twee woningen
op een braakliggend terrein aan
de Stadsweg in Lauwerzijl waren
volgens de welstandscommissie
beide van goede kwaliteit. De
commissie betreurde het wel dat
de meest royale woning op het
binnenterrein wordt gerealiseerd en
niet zichtbaar is vanaf de Stadsweg.
• De realisatie van een tunnel bij
Noordhorn leidde tot ruimte voor
vier vrijstaande woningen aan de

Langestraat. Hiervoor werden geen
speciale beeldeisen vastgesteld,
maar de welstandscommissie
keek bij de beoordeling wel naar
de bebouwingsstructuur aan
de Langestraat. De individueel
ontworpen woningen staan daarom
allemaal met de kop naar de
straat. Ook in de gevelcompositie,
detaillering en de keuze van het
metselwerk is gestreefd naar
samenhang met de overzijde.
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