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Appingedam: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering
op het gebied van welstand,
rijksmonumenten, archeologie en
cultureel erfgoed in de gemeente
Appingedam. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018
AANPAK SCHOORSTENEN
MONUMENTALE EN
KARAKTERISTIEKE PANDEN

Omdat aardbevingen tot gevolg
kunnen hebben dat schoorstenen
of delen daarvan naar beneden
vallen, worden schoorstenen in de
gemeente Appingedam veilig gesteld.
Dit speelt ook bij monumentale en
karakteristieke bebouwing, waar
schoorstenen vaak onderdeel zijn
van het oorspronkelijke ontwerp
en bovendien verhalen van de
gebruiksgeschiedenis van het pand. Op
een villa uit 1904 aan de Koningsstraat
bijvoorbeeld, stonden op het rechter
dakvlak twee mogelijk risicovolle
schoorstenen. Het ontwerp voor de
versterking hiervan, werd meerdere
malen in de monumentencommissie
behandeld voordat het passend werd
gevonden. De beide schoorstenen zijn
inwendig versterkt en vervolgens in
de oude vorm opgemetseld. Schoren
verbinden de schoorstenen met
de versterkte kapconstructie. De
commissie heeft waardering voor
de afgelegde zoektocht naar een
zorgvuldige oplossing met behoud van
de aanwezige waarden.
Ook bij Hilghe Stede, een villa
aan de Heiliggravenweg uit 1900,
vormden twee schoorstenen een
veiligheidsrisico. De schoorsteen
aan de zuidzijde vormde de
bekroning van een decoratieve,
gemetselde dakopbouw. Om het
veiligheidsrisico terug te brengen,
is deze schoorsteen op basis van
fotomateriaal teruggebracht naar

het oorspronkelijke ontwerp. Dit
betekent dat een latere ophoging
verwijderd is en dat recht is gedaan
aan de waardevolle en decoratieve
architectuur van de villa. Ook
de tweede schoorsteen, een
nokschoorsteen aan de achterzijde,
is in de oorspronkelijke vorm en met
het bestaande materiaal opnieuw
opgemetseld.
A R CHEOL OG IS CH
B UR EA UOND ER ZO EK

Het plan voor de bouw van een
schuurhuis aan de Alberdaweg in
Appingedam leidde tot het verzoek
aan Libau om een archeologisch
bureauonderzoek te doen. De locatie
is vanaf de late middeleeuwen tot
1920 van belang geweest voor de
waterhuishouding van het gebied en
voor het vervoer van goederen over
water. Het Oosterwijtwerdermaar
liep hier namelijk langs en naast
deze bouwlocatie lag een sluis of
verlaat en was een overslagplaats
voor goederen. Deze werden via
het Oosterwijtwerdermaar en het
Damsterdiep naar Appingedam of
Groningen vervoerd. Dit deel van het
maar is in de 20ste en 21ste eeuw
gedempt. In het plangebied zelf stond
vanaf de jaren ’20 tot in de jaren ’60
een steenfabriek. De bouw en afbraak
hiervan hebben de bodem dusdanig
verstoord dat hier geen intacte
archeologische resten te verwachten
zijn.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 122 behandelingen,
waarvan 33 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 6
Adviezen cultureel erfgoed /

monumentenadviezen: 9
Adviezen ikv provinciale
omgevingsverordening: 3
Adviezen karakteristieke objecten: 10
W EL S TA ND S COMMIS S IE

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij
vormen samen de kleine commissie
en zijn gemandateerd door de grote
welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Appingedam 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Appingedam 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
In samenspraak met de leden van de
Damster monumentencommissie.

UITGELICHT
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• Het beeldkwaliteitsplan voor De Tip
gaat uit van vrijstaande woningen
aan de noordzijde en een planmatige
ontwikkeling op de plek van de
voormalige fabriek. Het ontwerp
voor de planmatige invulling werd
in 2018 aan de welstandscommissie
voorgelegd. Deze had waardering
voor de gekozen opzet, maar nog
wel opmerkingen met betrekking tot
de materiaalkeuze, de detaillering
van de gevels, het parkeren en de

inrichting van de buitenruimte.
Aanpassing van het ontwerp leidde
tot een goedgekeurd plan.
• Een markante woning met
bedrijfspand op de hoek Stationsweg/
Noorderstraat moet als gevolg van
aardbevingsschade geheel vervangen
worden. De welstandscommissie
vond dat dit ook de kans bood om
de nieuwbouw beter aan te laten
sluiten op de bebouwing van de
betrokken straten. Zij adviseerde
daarom om deze anders op de kavel
© HKB
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te plaatsen dan de oude panden en
een andere rooilijn aan te houden.
• Het grootste deel van Opwierdezuid wordt gesloopt en krijgt een
nieuwe invulling. De eerste aanzet
voor het beeldkwaliteitsplan werd in
2018 door de welstandscommissie
besproken. Deze vroeg met name
aandacht voor de criteria die worden
opgesteld voor de particuliere
woningen.
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Bedum: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente Bedum. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2018.
Volgend jaar zetten wij de gemeente
Het Hogeland op de kaart!
KERNKARAKTERISTIEKEN
BEDUM EN WINSUM

De nieuwe gemeente Het Hogeland
wil een omgevingsvisie ontwikkelen
en ter voorbereiding daarop
vroegen de gemeenten Winsum
en Bedum aan Libau om hun
ruimtelijke en cultuurhistorische
kernkarakteristieken in beeld te
brengen. Om de kernkarakteristieken
te kunnen beschrijven, beschreven we
eerst aan de hand van verhaallijnen
het ontstaan en de ontwikkeling van
het landschap in woord en beeld.
Op basis hiervan onderscheidden
we deelgebieden en per deelgebied
brachten we de landschapsstructuren
en –elementen in beeld. Daarna
maakten we voor ieder dorp een
kwaliteitskaart en beschreven we de
kernkarakteristieken aan de hand van
de thema’s ‘ligging in het landschap’,
‘structuur’, ‘plaatsing bebouwing’,
‘gebouwen’ en ‘inrichting’.
De kernkarakteristieken zijn ook
van waarde bij de ontwikkeling van
ruimtelijke initiatieven en vormen
de onderlegger voor toekomstig
ruimtelijk beleid.
A R CHEO L O G IS CH
BU R EA UO ND ER Z O EK
W O L D D IJ K

Het plan om in de omgeving van de
Wolddijk een aantal sloten te dempen,
leidde tot de vraag aan Libau om
archeologisch bureauonderzoek te
doen. Het plangebied ligt in de oude
streek Innersdijk, in het Centrale

Woldgebied. De oudste bewoning
dateert uit de late ijzertijd en
Romeinse tijd. Daarna werd het gebied
waarschijnlijk enige tijd verlaten,
maar vanaf de 10de eeuw werd het
Woldgebied opnieuw in gebruik
genomen. De Wolddijk werd aan het
begin van de 13e eeuw aangelegd.
Het plangebied bevindt zich buiten de
oude (middeleeuwse) erven en de te
dempen sloten dateren uit de tweede
helft van de 20ste eeuw. Er zijn geen
aanwijzingen dat zich op deze locatie
archeologische resten bevinden die
door het dempen en graven van de
sloten worden bedreigd.
R ES TA U RA TIE EN
VER BOUW IN G B OER D ER IJ
D E HA VER

‘De Haver’ is een iconische Groninger
boerderij uit 1898 die door de
ligging, omvang en rijke detaillering
bij iedereen in de omgeving
scherp op het netvlies staat. Het
Groninger Landschap, de nieuwe
eigenaar, wil zowel het casco als
de waardevolle afwerking van het
interieur en het exterieur herstellen.
Ook het bijzondere balkon aan de
voorzijde, dat enkele jaren geleden
is verwijderd, wordt zorgvuldig
gereconstrueerd. In de schuren komt
ruimte voor publieksactiviteiten,
waardoor de boerderij voor een
breder publiek beleefbaar wordt. De
monumentencommissie heeft grote
waardering voor het plan en vindt dat
dit recht doet aan het monument.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 107 behandelingen,
waarvan 22 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 3

Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 8
Adviezen karakteristieke objecten: 5
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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
Bedum 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
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Bedum 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• Aardbevingsschade leidde tot het
plan voor vervangende nieuwbouw
van het woongedeelte van een kophals-rompboerderij in Bedum. De
welstandscommissie stimuleerde
de ontwerper om te zoeken naar
een eigentijdse interpretatie van het
kop-hals-romp type. Het ontwerp
moest volgens haar een zekere mate
van samenhang met de bestaande
schuur behouden, ook wanneer de
woning hier letterlijk los van komt

te staan. De commissie adviseerde
om, bij de keuze voor een zelfstandig
woonhuis, de sloopsporen mee te
nemen in de ontwerpopgave.
• De eigenaar van een woning aan de
Plantsoenstraat in Bedum diende
een plan in voor de bouw van een
carport die wordt overkapt door
een grote betonnen plaat. Deze
plaat wordt ook ingezet voor
een uitbreiding van een bestaand
balkon op een erker. De bestaande
situatie, een erker met daarop

een klein balkon aan de zijde van
het Boterdiep, werd volgens de
welstandscommissie in schaal
miskend door de grote voorgestelde
betonplaat. De aanvrager heeft
na het advies van de commissie,
FKGFCCTKPQQMFGGTſPTKEJVKPIGP
de overgang openbaar en privé
meenam, besloten de bestaande
erker en de gemetselde balustrade te
renoveren en een groene afscheiding
naar het Boterdiep te planten.
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De Marne: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente De Marne en adviseerde
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018. Volgend
jaar zetten wij de gemeente Het
Hogeland op de kaart!
BELEVINGSKAART ULRUM

Libau ontwikkelde in 2018 samen
met bewoners van Ulrum de
belevingskaart van hun dorp. Deze
kaart is een mobiele website waarop
bewoners zelf verhalen zetten over
en bij bijvoorbeeld de plekken,
routes en panden die voor hen
belangrijk zijn. Deze verhalen kunnen
worden gelezen via QR-codes die
op schildjes zijn aangebracht. Dat is
niet alleen leuk voor de bewoners
onderling, maar ook interessant voor
bijvoorbeeld bezoekers van het dorp.
Naast verhalen bevat de website ook
een besloten deel waartoe alleen
bewoners toegang hebben. In dit deel
wordt dorpsnieuws uitgewisseld en
worden diensten onderling gedeeld.
Dat is niet alleen handig, maar komt
ook de leefbaarheid van het dorp
ten goede. De belevingskaart is
OQIGNKLMIGOCCMVFCPM\KLſPCPEKÅNG
ondersteuning vanuit het programma
Erfgoed en Ruimte van de provincie
Groningen (ERL).
VERBOUWING VOORMALIGE
SMEDERIJ LEENS

De voormalige smederij aan de Zuster
A. Westerhofstraat in Leens is een
typisch Groninger dorpspand met
mogelijk een zeventiende-eeuwse
oorsprong. In de voormalige smederij
zijn onder andere de vuurhaard en
de werkbank nog aanwezig en het
hele pand is sinds het begin van
de negentiende eeuw nauwelijks
veranderd. Het pand heeft in onze

tijd de status van rijksmonument.
De huidige eigenaar wilde de schuur,
waarin al eerder woonruimte
gerealiseerd is, verbouwen teneinde
meer wooncomfort te realiseren en
gelijkvloers te kunnen wonen. Een
medewerker van Libau keek vooraf
mee en adviseerde over de isolatie
van het pand en de realisatie van
levensloopbestendig wonen met
behoud van de monumentale waarden.
Het verbouwingsplan dat vervolgens
gemaakt werd, oogstte waardering
van de monumentencommissie.
De realisatie van een volwaardige
woonfunctie in het schuurgedeelte
betekende ook dat het waardevolle
interieur van het oude woongedeelte
en de smidse nagenoeg ongewijzigd
blijven. De commissie adviseerde
mede daarom positief.
ADVISERING AANPAK
SCHADE EN HERBESTEMMING
RIJKSMONUMENTEN

De gemeente De Marne vroeg Libau
in 2018 een aantal keren om als
‘vliegende keep’ te adviseren over
de aanpak van schade, onderhoud of
een verbouwing bij rijksmonumenten.
Dit gebeurde in het kader van
de verbouwing van de hierboven
genoemde voormalige smederij in
Leens en ook rond het wijzingen
van de woonfunctie naar een
kantoorfunctie van rijksmonument
‘De Batterij’ in Zoutkamp. De
vliegende keep van Libau adviseerde
bovendien over de aanpak van
mijnbouwschade en het onderhoud
van een rijksmonumentale boerderij
in Eenrum en de aanpak van schade
van een rijksmonumentaal woonhuis in
Houwerzijl.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 70 behandelingen,
waarvan 17 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare

mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 1
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 9
Adviezen karakteristieke objecten: 2
Maatwerkgesprek: 1
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 De Marne 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
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente De Marne 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De eigenaar van een woning in de
Westpolder bij Vierhuizen diende
een plan in voor vervangende
nieuwbouw in de vorm van een
donkere, houten woning. De
gemeentelijke welstandsnota schrijft
gevels van metselwerk voor, maar
de welstandscommissie vond dat
het ontwerp dusdanig bescheiden
oogt dat het mogelijk is hiervan af
te wijken. Ook de donkere kleur
en de afstand tot de openbare weg

droegen bij aan het positieve advies.
• De eigenaar van een agrarisch
complex aan de Ommelanderweg
in Hornhuizen diende het plan
in voor de realisatie van een
verdieping op een platte aanbouw
aan de woning. De ingreep is op
de schaal van het complex gering,
maar is wel zichtbaar vanaf de weg.
De commissie adviseerde om de
markante omlijsting van het dak
KPGGPOGGTXGTſLPFGMNGWTWKVVG
voeren.
© S TU DIO B R IC K
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• Staatsbosbeheer wil in het
Lauwersmeergebied twee
uitkijktorens bouwen met bovenin
de mogelijkheid om liggend naar de
sterren te kijken. Het Lauwersmeer
is hier bij uitstek geschikt voor
omdat hier geen lichtvervuiling is.
De welstandscommissie adviseerde
om één van de twee torens op een
meer markante plek in het landschap
te zetten. Dit is in een vervolgplan
gebeurd.
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Delfzijl: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultuurhistorie in
de gemeente Delfzijl en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018.
STUDIE TRANSFORMATIEMOGELIJKHEDEN WONEN

Bij de kop van de dorpshaven in
Spijk staan enkele verouderde
bedrijfsgebouwen die geen recht
doen aan deze prachtige en markante
locatie. Toen een ondernemer
het initiatief indiende om hier een
doodlopend straatje met woningen
te realiseren, vroeg de gemeente
Libau om de mogelijkheden voor
een transformatie naar wonen te
onderzoeken. De conclusie was dat
het ingediende plan qua structuur,
inrichting en plaatsing van de
bebouwing niet passend is bij de
karakteristieken van Spijk. Omdat het
initiatief wel kansen bood, ontwikkelde
Libau modellen met woningen die
wel passen in de historisch gegroeide
omgeving. De gemeente gebruikt deze
modellen om met de initiatiefnemer
mee te denken over een passende
invulling van de locatie.
INVENTA R IS A TIE
KA R A KTER IS TIEKE P A ND EN

In opdracht van de gemeente
Delfzijl inventariseerde Libau de
karakteristieke panden in deze
gemeente. De inventarisatie maakt
het mogelijk om waardevol erfgoed
vast te leggen in een bestemmingsplan
en panden met een karakteristieke
status te beschermen tegen sloop
bij de noodzaak van versterking. De
inventarisatie biedt de gemeente
bovendien de kans om gefundeerde
keuzes te maken. Libau heeft een

conceptlijst opgesteld met waardevolle
bebouwing en deze voorgelegd aan
werkgroepen waarin betrokken
inwoners konden reageren. Zij
droegen aanvullingen aan en merkten
op dat zij ook graag de structuur en de
samenhang van de bebouwing op een
aantal plekken wilden beschermen. De
inventarisatie is daarop uitgebreid met
waardevolle gebieden als historische
dorpskernen, het oude havengebied
aan het Eemskanaal en de buurt Oud
West in Delfzijl.
L A ND S CHA P P EL IJ KE
INP A S S ING UITB REIDIN G
S TA L VR IEL IN G

De eigenaar van stal Vrieling
wilde een hengstenstal bouwen,
de bestaande rijhal vergroten en
op het erf een rijbak realiseren.
Libau ontwikkelde vervolgens, met
toepassing van maatwerkgesprekken,
een erfontwikkelingsschets waarin
de hengstenstal als bijgebouw een
logische plek op het achtererf kreeg.
Door de bestaande paardenweiden
te verschuiven, kwam het erf vrij
te liggen van de provinciale weg.
Het parkeerterrein werd verplaatst
en beplanting zorgt voor een
representatieve entree van het erf. De
paardenbak wordt met een lage haag
bestaande uit inheemse beplanting
omzoomd, waardoor zicht over het
open landschap mogelijk blijft. Korte
rijen wilgen langs de slootkant gaan
het erf aan de oostzijde markeren.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 198 behandelingen,
waarvan 57 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 21
Adviezen cultureel erfgoed /

monumentenadviezen: 7
Adviezen ikv provinciale
omgevingsverordening: 2
Adviezen karakteristieke objecten: 20
Maatwerkgesprekken: 2
Adviezen huisadviseurschap: 4
W EL S TA ND S COMMIS S IE

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij
vormen samen de kleine commissie
en zijn gemandateerd door de grote
welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Delfzijl 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Delfzijl 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De ontwerpen voor kindcentra in
Spijk, Wagenborgen en Woldendorp
werden, na uitvoerig vooroverleg,
aan de welstandscommissie
gepresenteerd. Zij lette daarbij
met name nog op een evenwichtig
totaalbeeld en een kwalitatief goede
materiaalkeuze, het parkeren en
de aansluiting op de bestaande
bebouwing. Alle ontwerpen zijn na
lichte wijzigingen goedgekeurd.
• De gemeente greep de

verhoging van de zeedijk aan
voor een herstructurering van
de achtergelegen ruimten. Het
historische stadsplan was daarbij een
belangrijk uitgangspunt. Dit betekent
FCVFG8GPPGƀCVIGUNQQRVYGTFGP
dat het voormalige exercitieterrein
als parkeerruimte wordt ingericht.
Aan de rand daarvan wordt een
nieuw appartementencomplex
gebouwd. De welstandscommissie
adviseerde de achterzijde van
dit complex een hoogwaardiger
© O NIX
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uitstraling te geven en een betere
aansluiting op de buurpanden te
realiseren.
• Het Eemshotel greep de
dijkverhoging aan om het restaurant
meer toegankelijk te maken. De
entree, in de vorm van een loopbrug,
wordt een verdieping hoger geplaatst
en hier komt ook een terras. De
commissie adviseerde het geheel
een luchtigere uitstraling te geven
en te zorgen voor een harmonieuze
aansluiting op het gebouw.
© LIBAU
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Eemsmond: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente Eemsmond en adviseerde
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018. Volgend
jaar zetten wij de gemeente Het
Hogeland op de kaart!
DYNAMIEK AAN HET LINT

De gemeente Eemsmond gaf Libau de
opdracht om een stedenbouwkundig
kader te ontwikkelen voor het
lintdorp Uithuizermeeden. Aanleiding
was de behoefte om ruimte te
kunnen geven aan initiatieven die
de winkelleegstand terugdringen
en levensloopbestendig wonen
bevorderen. De gemeente wilde er
daarbij voor zorgen dat de ruggengraat
van dit dorp overeind blijft, ook
wanneer er ingrijpende aanpassingen
worden gedaan.
Het stedenbouwkundige kader
beschrijft het lint aan de hand
van een inventarisatie van de
aanwezige gebouwen en belangrijke
karakteristieken als de functie en
de plaatsing van gebouwen en de
korrelgrootte. Ook architectonische
aspecten zoals kapvorm en
materialisatie komen aan bod.
Het kader biedt de gemeente de
mogelijkheid om te besluiten of
zij al dan niet wil meewerken aan
initiatieven voor transformatie of
vervanging van gebouwen aan het
beeldbepalende lint.
VER BO UW ING
MO NUMENTA L E BO ER D ER IJ

De nieuwe eigenaren van een
rijksmonumentale boerderij aan
de Maarweg in Uithuizen wilden

het wonen graag concentreren in
het schuurgedeelte hiervan en het
voorhuis inrichten als kantoorruimte.
Deze keuze biedt bij uitstek de kans
om in het voorhuis behoedzaam
om te gaan met bijzondere
interieurelementen en in de schuur
hoogwaardige isolatie aan te brengen.
De monumentencommissie had
waardering voor de logica achter het
plan en de terughoudende benadering.
A R CHEOL OG IS CH
B UR EA UOND ER ZO EK
U ITHUIZER MEED EN

Het plan voor de herontwikkeling van
het centrum van Uithuizermeeden
leidde tot het verzoek aan Libau om
de kans op archeologische resten voor
dit gebied in beeld te brengen. De
kwelderwal waarop het merendeel van
het dorp Uithuizermeeden gebouwd
is, ontstond in de middeleeuwen en
werd in het begin van de 13de eeuw
bedijkt. Het is niet uitgesloten dat de
hoogste delen van de kwelderwal al
voor de bedijking bewoonbaar waren.
Het plangebied ligt binnen het deel van
de historische kern dat zich uiterlijk
vanaf de vroege 13de eeuw ontwikkeld
heeft. Hier bestaat dan ook een
kans op archeologische resten uit de
late middeleeuwen en nieuwe tijd.
Libau adviseerde daarom om op de
onbebouwde delen van het plangebied
een booronderzoek te doen.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 248 behandelingen,
waarvan 69 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 25
Adviezen cultureel erfgoed /

monumentenadviezen: 21
Adviezen karakteristieke objecten: 6
Adviezen huisadviseurschap: 13
W EL S TA ND S COMMIS S IE

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij
vormen samen de kleine commissie
en zijn gemandateerd door de grote
welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Eemsmond 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Eemsmond 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De welstandscommissie
had waardering voor het
herinrichtingsplan voor de Blink
in Uithuizen. De sloop van een
aantal woningen zorgt ervoor dat
de Westerwijtwerdermaar tot
vlakbij het centrum kan worden
doorgetrokken. In relatie hiermee
wordt het dorpsplein opnieuw en
sfeervol ingericht. De commissie
adviseerde wel om de zitruimten

rond het kanaal en het hekwerk een
hoogwaardiger uitstraling te geven.
Het plan werd daarop aangepast en
vastgesteld.
• Het plan voor de bouw van een
bedrijfspand met showroom in
Uithuizen en de bouw van veertien
woningen op een daarop aansluitend
terrein, werd meerdere keren in
de welstandscommissie besproken.
De advisering van de commissie
richtte zich met name op een niet
© Z IE G L ER | B R AND E RH OR S T
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te seriematige uitstraling van de
woningen.
• De welstandscommissie heeft weinig
invloed op de locatiekeuze voor de
forse breedbandzendmasten die in
de gemeente geplaatst worden, maar
kan wel haar mening geven over de
wijze waarop zij in het landschap
of ten opzichte van de bebouwing
worden geplaatst. Een aantal
masten is op basis hiervan anders
gepositioneerd.
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Grootegast: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed
van de gemeente Grootegast 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!
HERBESTEMMING
TORENKERK LUTJEGAST

De Torenkerk in Lutjegast is op zoek
naar een passende nieuwe functie.
Een functie die niet alleen in het
monumentale gebouw, maar ook bij
het dorp past. Zes studenten van de
Hanze Hogeschool, begeleid door
Libau, onderzochten in 2018 de
verschillende herbestemmingsmogelijkheden. Dit onderzoek leverde
een ontwerp op voor de herbestemming van de kerk tot multifunctionele
accommodatie met twee B&B-kamers
in een moderne ‘zuil’ en een
professionele keuken. Het gebouw
blijft hierdoor als kerk herkenbaar en
te gebruiken en is tegelijkertijd breed
inzetbaar voor andere activiteiten.
NIEUW BO UW D E W IT

Tuingereedschappenfabriek De
Wit wil aan de overzijde van de
toegangsweg van het bedrijf een
nieuw, representatief, gebouw
neerzetten. De gemeente vroeg
Libau om de randvoorwaarden
hiervoor in een maatwerktraject
te ontwikkelen. De ligging op forse
afstand ten opzichte van de provinciale
weg achter een voor het gebied
kenmerkende elzensingel is hierin
wezenlijk. Het gebouw wordt daarbij
als een schuurachtig volume met een
kap vormgegeven en houdt voldoende

afstand tot de met elzensingels
beplante kavelgrenzen. Door deze
elzensingels ook langs het voorste
deel van de toegangsweg tot aan de
aansluiting met de provinciale weg
door te trekken, krijgt het bedrijf een
entree die passend is bij het karakter
van het gebied.
Het plan van De Wit leidde ook tot
de vraag aan Libau om archeologisch
bureauonderzoek te doen. Vanwege
de kans op archeologische resten
uit de steentijd, adviseerde Libau
om een verkennend archeologisch
booronderzoek te laten uitvoeren.
U ITBR EID ING MO NU M ENT
O P END E

De eigenaren van een
landarbeiderswoning in Opende
wilden aan de achterkant hiervan een
aanbouw realiseren en deze koppelen
aan de al eerder gebouwde bijkeuken.
De gevels van de uitbouw worden
gerealiseerd in donker geschilderd
hout boven een gemetselde plint.
De monumentencommissie had
waardering voor de keuze van de
plek en het materiaal en adviseerde
een zo neutraal mogelijke kapvorm,
kleurstelling en detaillering van
de goten. Dit leidde tot een licht
IGYKL\KIFFGſPKVKGHQPVYGTRYCCTDKL
de nieuwe aanbouw visueel gezien op
de achtergrond blijft en de bestaande
monumentale waarden worden
gerespecteerd.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 189 behandelingen,
waarvan 44 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 3

Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 2
Maatwerkgesprekken: 2
Adviezen huisadviseurschap: 12
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 Grootegast 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Grootegast 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De eigenaar van een kavel aan het
Dwarsdiep in Grootegast diende
het plan in voor de bouw van een
vrijstaande houten woning. Het
ontwerp van de woning wijkt niet
alleen af van de welstandscriteria,
maar ook van de omringende
woningen. De woning staat
bovendien niet op de rooilijn van
de naastgelegen woningen. De

welstandscommissie oordeelde
echter dat de kavel van de woning
een bijzondere positie inneemt
in de buurt en dat deze daarmee
een afwijkende vormgeving en
materiaalgebruik rechtvaardigt.
• De eigenaar van een leegstaand
schoolgebouw in Grootegast
diende het plan in om in het lage
deel hiervan een aantal woningen
te realiseren en het hoge deel te
© L I BA U
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slopen en te vervangen door vier
half vrijstaande woningen. De nieuwe
woningen krijgen een mansarde
kap en worden gebouwd in de stijl
van de Amsterdamse School. De
welstandscommissie was positief
over deze ontwikkeling en bracht,
in gesprek met de aanvrager, een
XGTſLPKPIKPJGVQPVYGTRCCP&G
samenhang en de kleinschaligheid van
de gevels werd hierdoor verbeterd.
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Haren: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Haren en adviseerde
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018.
HERONTWIKKELING
WOONZORGLOCATIE DE
DILGT

De gemeente Haren vroeg Libau te
adviseren over de herontwikkeling
van een deel van de woonzorglocatie
De Dilgt. Aanleiding was de sloop van
verouderde bebouwing op de hoek
van de Rijksstraatweg met de Dilgtweg
en de vervanging hiervan door
nieuwbouw. De gemeente maakte
zich zorgen over de in het schetsplan
voorgestelde maat en schaal van
de bebouwing op het terrein en de
ligging van de nieuwbouw aan de
Rijksstraatweg. Deze weg heeft de
status ‘beschermd dorpsgezicht’.
Libau maakte vervolgens een
cultuurhistorische, stedenbouwkundige
en architectonische inventarisatie
en analyse en confronteerde
de uitkomsten hiervan met het
schetsplan. Deze confrontatie
leidde er vervolgens toe dat de
gemeente en Libau samen een aantal
verbeterpunten formuleerden.
Deze zijn zoveel mogelijk in de
planuitwerking meegenomen.
Het belangrijkste resultaat dat
in dit traject geboekt is, is de
aanpassing van de schetsen voor
de toekomstige bebouwing aan de
Rijksstraatweg. Deze nieuwbouw
past door verbeteringen van de
ligging, bouwmassa, oriëntatie en
architectonische vormgeving goed in
de reeks van bestaande buitenplaatsen
en villa’s langs deze voor Haren zeer

MCTCMVGTKUVKGMGYGI*GVFGſPKVKGXG
plan kreeg van de welstandscommissie
een positief advies.
VER B OUW IN G
R IJ KS MONU MENT O NNEN

Het boerderijtje aan de Dorpsweg in
Onnen is een kenmerkend voorbeeld
van een Gorechtse keuterij. De
eigenaar diende een plan in voor de
verbouwing hiervan, gecombineerd
met nieuwbouw. Enkele adviesrondes
in de monumentencommissie
leidden tot een ontwerp dat zowel
voorziet in een goed functionerend
woonhuis als rekening houdt met
de oorspronkelijke opzet en de
nog bewaard gebleven delen van
de indeling van het monument. De
commissie had waardering voor de
aanlevering van een bouwhistorisch
rapport dat duidelijk maakte welke
waarden nog aanwezig zijn.
A P P A R TEMENTEN
S TA TIONS OM G EVING

Het station van Haren ondergaat
een metamorfose met de aanleg
XCPFGſGVUVWPPGNGPFGDQWYXCP
twee appartementengebouwen
aan weerszijden hiervan. De
welstandscommissie had waardering
voor het zorgvuldig ontworpen plan,
maar maakte zich wel zorgen over een
mogelijke verstoring van de samenhang
tussen beide gebouwen door het
tunneltracé. Zij adviseerde de ruimte
rond de gebouwen niet te veel op te
offeren voor praktische zaken die met
het station en het spoor te maken
hebben.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 198 behandelingen,
waarvan 28 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare

mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 8
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 3
Adviezen huisadviseurschap: 12
W EL S TA NDS CO MMIS S IE

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. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Haren 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
• R. Koekoek, burgerlid Haren
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MO NUMENTENCO MMIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Haren 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• Dit jaar werden de eerste plannen
voor het Nesciopark ingediend,
het bedrijventerrein aan de
noordzijde van de Vondellaan.
Het beeldkwaliteitsplan dat voor
dit gebied ontwikkeld is, zet in
op een duurzame uitstraling van
de panden. Dit moet zichtbaar
worden in hellende daken die zowel
met zonnepanelen als met een

vegetatiedak worden uitgevoerd. De
welstandscommissie vond het lastig
om dit groene criterium goed te
interpreteren, omdat het gewenste
beeld niet altijd overeenkomt
met de praktische uitwerking. Zij
adviseerde desondanks om aandacht
te besteden aan de kwaliteit van het
aanzicht van het dak en de inrichting
van de tuinen. Een aantal plannen
is hierop aangepast en akkoord

bevonden.
• Het eerste ontwerp voor
vervangende nieuwbouw aan de
meerzijde van de Meerweg was
behoorlijk standaard. De commissie
adviseerde het ontwerp meer
individueel te maken, bijvoorbeeld
door de atelierruimte aan de
voorzijde meer te benadrukken. Een
vervolgontwerp hiervoor is positief
beoordeeld.
© BBA N
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Leek: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Leek 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!
RESTAURATIE OPHAALBRUG
ZEVENHUIZEN

De monumentale ophaalbrug over het
hoofddiep in Zevenhuizen was 90 jaar
na de realisatie ervan toe aan restauratie. De monumentencommissie had
waardering voor de terughoudende
aanpak die uit het restauratieplan
sprak. De adviezen die zij gaf
beperkten zich tot de materiaalkeuze
voor het herstel van het voegwerk en
de reparatie van de door een
aanrijding beschadigde hameistijl. Zij
gaf aan dat het belangrijk was dat de
uitvoering van de werkzaamheden
terughoudend en zorgvuldig zou
gebeuren.
NIEUW BO UW S U P ER MA R KT
CENTR UM TO L B ER T

De bouw van een supermarkt
met een groot volume en veel
parkeerplaatsen in het kleinschalige
dorpscentrum van Tolbert is geen
eenvoudige opgave. Hoewel de
welstandscommissie begrip had voor
de wens om deze supermarkt voor
het dorp te behouden, had zij ook
problemen met de keuze van de plek
en het voorgestelde parkeerterrein.
Door de voorgevel van de supermarkt
verder naar achteren te leggen,
ontstond een gat in de bebouwing
langs de Hoofdstraat. Libau en de

gemeente hebben samen gezocht
naar mogelijkheden om de kwaliteit
van de plek te verbeteren. Belangrijk
uitgangspunt daarbij was dat de
bestaande wegenstructuur herkenbaar
zou blijven. De betrokkenen besloten
dat de volgende fase bestaat uit de
herontwikkeling van het terrein van
de bestaande supermarkt. Daarbij
kan ook de aansluiting op het gebied
grenzend aan de monumentale kerk
integraal worden aangepakt.
A R CHITECTENS EL ECTIE
B R ED E S CHO OL O O S TIND IE

De welstandscommissie toetste in
2018 de ontwerpen die architecten
voor de nieuwe brede school in
Oostindië maakten. Zij deed dit
aan de hand van door de gemeente
vastgelegde criteria ten aanzien van
het gebouw, de inpassing op de plek
en de inrichting van de omliggende
ruimte. De gemeente vroeg Libau
XGTXQNIGPUQODKLFGFGſPKVKGXG
architectenselectie betrokken te
zijn. De positie op de kavel, de
herkenbaarheid van het gebouw, de
duurzaamheid van de materialen en
de zorgvuldige uitwerking van de
buitenruimte speelden daarbij een
grote rol. De welstandscommissie
waardeert deze selectieprocedure,
omdat architectuur in brede zin een
wezenlijk selectiecriterium is geweest.
Juist bij dit publieke gebouw, dat een
baken vormt in de nieuwe wijk, is dit
volgens haar van belang.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 270 behandelingen,
waarvan 88 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te

kunnen ondervangen.
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 2
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 Leek 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Leek 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
W EL S TA ND S A D VIES

• De eigenaar van de rijwoningen
voor ouderen aan de Jonkerslaan
in Leek diende een plan in voor de
verduurzaming van deze woningen.
De éénlaagse woningen krijgen
een nieuwe geïsoleerde kap en
de gevels worden vernieuwd. Bij
de beoordeling van het voorstel
constateerde de rayonarchitect dat
niet alleen de kopgevels van de rijen

belangrijk zijn voor het gevelbeeld,
maar ook de gemetselde muren aan
de buitenzijde, tussen de terrassen
van de woningen. Deze muren zijn
bovendien medebepalend voor de
wijze waarop de woningen vanaf
de straat worden ervaren. De
commissie adviseerde daarom om
het karakteristieke beeld van de
metselwerkschijven te handhaven en
deze schijven niet te voorzien van

een afwijkende gevelbekleding. Juist
hierdoor zou ook ruimte ontstaan
om de terugliggende glaspuien te
veranderen. De woningcorporatie
bedacht vervolgens een creatieve
oplossing die ervoor zorgt dat
de woningen kunnen worden
verduurzaamd met behoud van het
karakteristieke beeld.
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Loppersum: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Loppersum en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018.
VER KENNING W IND
EN Z O N W IR D UM EN
G A R R EL SW EER

Vertegenwoordigers van de
dorpsverenigingen van Wirdum en
Garrelsweer vroegen de gemeente
Loppersum om medewerking bij
het plaatsen van één of meerdere
kleinschalige windturbines, al dan niet
in combinatie met zonnepanelen op de
grond. Beide dorpsverenigingen wilden
dit op een locatie aan de rand van de
dorpsijsbaan doen. De gemeente vroeg
Libau om de locaties te beoordelen
op landschappelijke geschiktheid.
Libau gaf in beide gevallen aan onder
welke ruimtelijke randvoorwaarden
de plannen gerealiseerd zouden
kunnen worden. In Wirdum leidde dit
inmiddels tot een vervolgtraject waarin
het exacte aantal en de positionering
van de kleinschalige windturbines
worden bepaald.
HERSTEL EN VERBOUW
OCCO REINTIESHEERD

De eigenaar van de Occo
Reintiesheerd, Het Groninger
Landschap, diende een plan in om in
de schuur van dit boerderijcomplex
een appartement te realiseren dat
voldoet aan de veiligheidsnormen.
Dit betekent dat in het voorste deel
van deze schuur, waarin zich ook de
oude knechtenkeuken en het puthok
bevinden, ingrepen worden gedaan. De
knechtenbedstede, met een bijzonder
bakstenen plafond, wordt verplaatst.
De werkzaamheden in het voorhuis

en de hals van de boerderij
blijven beperkt doordat deze
worden ingericht als museum en
niet hoeven worden versterkt.
De monumentencommissie had
waardering voor de heldere
wijze waarop de waarden en
werkzaamheden in beeld zijn
gebracht en voor de inspanningen
die zijn verricht om de waardevolle
onderdelen in het voorste deel van de
schuur zoveel mogelijk op de huidige
plaats en in onderlinge samenhang
terug te laten keren. Mits zorgvuldig
uitgevoerd, zal het huidige beeld dicht
kunnen worden benaderd. Er is sprake
van verlies van authenticiteit van
bepaalde onderdelen, maar dit acht de
commissie aanvaardbaar in het belang
van het toekomstperspectief van het
monument.
A R CHEOL OG IS CH
B UR EA UOND ER ZO EK
Z EER IJ P

Het plan voor sloop en nieuwbouw
van een schurencomplex aan de
Garsthuizerweg leidde tot de
vraag aan Libau om de kans op
archeologische resten te onderzoeken.
Het plangebied betreft een
middeleeuwse huiswierde waar eerder
bij een boring tot een diepte van 155
cm bewoningssporen zijn aangetroffen.
Libau adviseerde daarom om alle
werkzaamheden onder maaiveld
onder archeologische begeleiding uit
te voeren.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 233 behandelingen,
waarvan 86 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 15
Adviezen cultureel erfgoed /

monumentenadviezen: 48
Adviezen ikv provinciale
omgevingsverordening: 8
Adviezen karakteristieke objecten: 8
Adviezen huisadviseurschap: 2
W EL S TA ND S COMMIS S IE

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij
vormen samen de kleine commissie
en zijn gemandateerd door de grote
welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Loppersum 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Loppersum 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De eigenaar van een karakteristieke
boerderij in Middelstum diende
een plan in voor de aanpassing
van het voorhuis, de sloop van de
schuur daarachter en de bouw
van een vrijstaande schuur op
het achterterrein. Het plan werd
zowel in de monumenten- als de
welstandscommissie besproken.
Beide vonden dat de afstand van de
schuur tot de woning te groot was,
waardoor de eenheid verdwijnt.

Daarbij speelde ook mee dat de
bestaande beplanting bij een compact
erf kan worden behouden.
• Ook het plan voor een vervangende
woning in het beschermd
dorpsgezicht van Loppersum werd
aan beide commissies voorgelegd.
Zij adviseerden om naast de oprit
beplanting aan te brengen zodat
het gat in de waardevolle en verder
nagenoeg gesloten bebouwingswand
aan de Schipsloot visueel wordt
verkleind. De welstandscommissie
© O NTW E R P S TA TI O N L O P P ER S UM

L A G E ST R A A T L O PPER SUM

adviseerde ook om de gevel wat
ingetogener vorm te geven. Het
aangepaste ontwerp is inmiddels
vastgesteld.
• Het plan om de schoorsteen van
een woning in Loppersum aan de
buitenzijde te versterken, tastte
volgens de welstandscommissie
het markante gevelbeeld van deze
woning uit de jaren ’30 te veel
aan. De constructie werd daarop
aangepast aan de vorm van de
woning.
© W 2 N E NG INE ER S
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Midden-Groningen : cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie
en cultureel erfgoed van de
gemeente Midden-Groningen en is
vertegenwoordigd in de gemeentelijke
erfgoedcommissie. Wij adviseren
daarnaast op projectbasis over
ruimtelijke vraagstukken. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2018.
ARCHEOLOGISCH
BUREAUONDERZOEK
DREVENBOS

Het plan om in het Drevenbos in
Hoogezand een poel aan te leggen,
leidde tot het verzoek aan Libau om
de kans op archeologische resten in
beeld te brengen. Het Drevenbos ligt
in een gebied waar het prehistorische
dekzand nog grotendeels is afgedekt
door een dunne laag restveen. Uit
eerder onderzoek in de directe
omgeving bleek dat in het dekzand
nog een vrijwel volledig intact
RQF\QNRTQſGNCCPYG\KIKU1QM
zijn er rondom het plangebied
meerdere vuursteenvindplaatsen
bekend, waarvan de meeste uit
de middensteentijd dateren.
Libau adviseerde om middels
booronderzoek te kijken of er een
kans bestaat op intacte resten. Die
kans bleek, dankzij een al eerder
verstoorde bodem, gering.
DU UR Z A ME ENER G IE ME T
R UIMTEL IJ KE KW A L ITEIT IN
G A S (T)VR IJ S TEEND A M

De dorpsbewoners van Steendam
vroegen Libau hen te ondersteunen bij
de zoektocht naar geschikte locaties

voor kleinschalige windturbines en
zonnepaneelvelden.
Libau ontwikkelde daarop, samen met
de dorpsbewoners, een workshop
waarin de aanwezigen de kwaliteiten
van de dorpsomgeving verkenden
en scenario’s opstelden voor de
wijze waarop met de plaatsing
van de duurzame energiebronnen
kan worden omgesprongen. De
drie meest kansrijke scenario’s en
een voorkeursscenario werden
vervolgens in een advies vastgelegd.
Het voorkeursscenario gaat uit van de
realisatie van een verduurzamingspark
aan het Afwateringskanaal van
Duurswold, met ruimte voor
waterberging, natte natuur,
windturbines en zonnepaneelvelden.
Dit scenario is unaniem omarmd en
wordt in een ontwerpatelier met alle
relevante partijen en onder leiding van
Libau verder uitgewerkt.

het erf wordt verder naar achteren
gezet en in de bestaande haag aan de
voorzijde van de boerderij wordt een
rij bomen geplant. De woning van de
oorspronkelijke ontginningsboerderij
komt daarmee ruimtelijk centraler op
het erf te liggen.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 335 behandelingen,
waarvan 76 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 21
Maatwerkgesprek: 1
W EL S TA ND S COMMIS S IE

INP A S S ING P L UIMVEES TA L L EN NOO R D B R OE K

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 eigenaar van een gemengd
agrarisch bedrijf in Noordbroek wil
meer diervriendelijk gaan werken en
daarom twee nieuwe pluimveestallen
bouwen. Libau ontwikkelde een
erfontwikkelingsschets waarin
wordt ingezet op behoud van het
compacte karakter van het erf door
de nieuwe stallen ten opzichte van de
aanwezige hoofdrichting te draaien.
Het lange gevelbeeld dat hierdoor
aan de noord- en westzijde ontstaat,
wordt verzacht middels een dubbelle
bomenrij met onderbeplanting. De
enkele rij iepen aan de zuidzijde van

De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien dagen.
Deze commissie was in de gemeente
Midden-Groningen 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

dit plan is inmiddels aangepast en
goedgekeurd.
• De architect van het nieuwe
gemeentehuis besloot deze
zodanig te positioneren dat het
Gorechtplein een markanter uiterlijk
krijgt. De welstandscommissie
was hier enthousiast over, maar
vroeg nog wel aandacht voor
de inrichting van de zuidzijde,
waar een middenpassage gaat
aansluiten op bestaande routes. Zij
adviseerde bovendien een verdere

uitwerking van de verdiept gelegen
ſGVUGPUVCNNKPI*GVQPVYGTRKU
aangepast en vastgesteld.
• De welstandscommissie was
overwegend positief over
het ontwerp voor een nieuw
multifunctioneel centrum aan de
Slochterveldweg in Slochteren,
maar plaatste wel opmerkingen bij
de entreepartij, de materiaalkeuze
en de terreininrichting. Het
aangepaste ontwerp werd vervolgens
goedgekeurd.

UITGELICHT
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• In de omgeving van de Nolensstraat
in Hoogezand wordt een fors aantal
woningen gesloopt en vervangen
door nieuwbouw. Wijzigingen in de
stedenbouwkundige opzet leiden
tot meer groene ruimte tussen de
panden. De welstandscommissie
ondersteunde deze ambitie en
adviseerde de blauwgekleurde
gevelvlakken die de vernieuwde
wijk het nodige accent moeten
geven krachtiger uit te werken. Ook
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Oldambt : cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente Oldambt. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2018.
OND ER Z O EKS P IL O T
OL D A MB TS TER BO ER D ER IJ

Waar functieverandering elders leidt
tot behoud van karakteristieke en
monumentale boerderijen, blijkt dit
in het Oldambt om uiteenlopende
redenen lastiger. Het gevolg is dat
hier regelmatig sprake is van leegstand
en verval van de unieke Oldambtster
boerderijen. Libau onderzocht in 2018,
dankzij subsidie van de provincie en
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), welk belang eigenaren,
streekbewoners en bezoekers van
het gebied aan deze boerderijen
hechten. Dit gebeurde in de vorm
van interviews en workshops waarin
de betrokkenen ook aangeven wat
er volgens hen voor nodig is om
deze boerderijen te behouden.
Libau formuleerde op basis van het
onderzoek adviezen aan de gemeente
Oldambt, de provincie en de RCE en
presenteerde het onderzoeksverslag
tijdens een symposium, gewijd aan
de toekomst van de Oldambtster
boerderij.
HERBESTEMMING
OLDAMBTSTER BOERDERIJ
MIDWOLDA

De eigenaar van een
boerderijencomplex tussen Midwolda
en Oostwold wilde in de schuren
hiervan zorgappartementen realiseren.
De monumentencommissie had
waardering voor de wijze waarop de
mogelijkheden en onmogelijkheden
van de schuren tot vertrekpunt voor
de planvorming waren gemaakt. De
kapconstructies van beide schuren

bleven hierdoor ongemoeid. Een
belangrijk bespreekpunt was de wijze
waarop ramen in de overwegend
gesloten schuurgevels konden worden
gemaakt. Ontwerpend onderzoek
leidde voor de hoofdschuur tot een
goede balans tussen de gewenste
openheid en het oorspronkelijke,
gesloten en schurige karakter van
de gevels. Voor de bijschuur was
het onderzoek nog gaande, toen het
voorhuis en de hoofschuur door brand
verloren gingen.
ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK SCHIEREILAND
VAN WINSCHOTEN

Het bouwplan voor de hoek
Engelstilstraat/Dwingelooweg leidde
tot de vraag aan Libau om de kans
op archeologische resten in beeld
te brengen. Het plangebied ligt op
het Schiereiland van Winschoten dat
gedurende de steentijd en tot in de
loop van de bronstijd geschikt was
voor bewoning. In de middeleeuwen
ontstond de nederzetting Winschoten
die in de 17de eeuw tot vesting werd
gemaakt. De bouwlocatie ligt binnen
de historische kern die buiten de
voormalige vesting is ontstaan. Het
perceel is in historische tijd zeker
bewoond geweest, vanaf de vroege
19de eeuw. De kans dat de voorgenomen werkzaamheden leiden tot
een onevenredige aantasting van de
archeologische resten, wordt echter
klein geacht. Archeologisch vervolgonderzoek is daarom niet nodig.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 288 behandelingen,
waarvan 65 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 41

Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 8
Adviezen ikv provinciale
omgevingsverordening: 1
Adviezen karakteristieke objecten: 1
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 Oldambt 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
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Oldambt 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De welstandscommissie vond dat in
het eerste ontwerp voor de upgrade
van het dorpshuis in Westerlee
te veel mogelijkheden onbenut
bleven. Het ontwerp dat hierna
gepresenteerd werd, was meer
ingrijpend maar toonde ook meer
openheid aan de straatzijde. Ook het
terras kreeg hierdoor een betere
uitstraling.
• Op een braakliggend terrein tussen

de Diepswal en de Hogeweg in
Scheemda worden acht woningen en
een appartementenblok gebouwd.
De welstandscommissie adviseerde
om meer nadruk te leggen op de
knik in het appartementengebouw,
zowel in de hoofdvorm als in de
inrichting van het binnenterrein.
Zij pleitte bovendien voor een
verticale gevelcompositie voor het
appartementenblok en meer reliëf in
de gevels van de acht woningen.
© A D VIE SB U R EA U H IL L E NGA

DOR PSH UIS D E T IL L E W EST ER L E E

• Het plan voor een woning
met kantoor aan de Verlengde
Ekamperweg in Blauwestad
leidde tot het advies van de
welstandscommissie om de
hiërarchie tussen beide beter
CƀGGUDCCTVGOCMGP&GEQOOKUUKG
gaf bovendien aan dat de
voorgestelde, forse, entreepartijen
voor een onevenwichtig beeld
zorgden. Het ontwerp werd daarop
aangepast en goedgekeurd.
© LIBAU
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Pekela : cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie en
cultureel erfgoed in de gemeente
Pekela en is vertegenwoordigd in de
gemeentelijke Erfgoedcommissie. Deze
kaart geeft een beeld van onze inzet
in 2018.
HERB ES TEMMING
W A T ER TO R EN O UD E
P EKEL A

Twee studenten bouwkunde en vier
vastgoedstudenten, allemaal van de
Hanze Hogeschool, onderzochten
de haalbaarheid van verschillende
herbestemmingsmogelijkheden voor
de rijksmonumentale watertoren
van Oude Pekela. Zij werden daarbij
begeleid door Libau.
De studenten bouwkunde zetten
een prachtig ontwerp neer en
werden daarvoor beloond met
een nominatie voor de verkiezing
‘beste afstudeerproject van het jaar’.
De vastgoedstudenten keken naar
draagvlak, markt, functie, opbrengsten
en eigendomssituatie en wonnen de
prijs voor beste ‘Onderzoeksposter
2018’. De onderzoeksresultaten
bieden de eigenaar goede handvatten
voor vervolgonderzoek.
VER BO UW ING
W INKEL CENTR UM O U D E
P EKEL A

De sloop van een belangrijk deel
van het winkelcentrum aan de
Feiko Clockstraat betekende dat de
binnengevels van het resterende deel
aan de buitenzijde komen te staan.
Aanpassing van deze gevels leidt,

dankzij variatie in de gevels en de
keuze voor hoogwaardige materialen,
tot een kwaliteitsverbetering op deze
plek.
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK NIEUWE PEKELA

Het plan voor de uitbreiding van
een ligboxenstal met kelder aan
de Numero Dertien leidde tot de
vraag aan Libau om de kans op
archeologische resten te onderzoeken.
Het plangebied ligt in een voormalige
meerstal, een natuurlijk gevormde
plas in levend hoogveen. De relatief
lage ligging ervan en de aanwezigheid
van moerassige gronden maakte dit
gebied in de steentijd waarschijnlijk
te nat voor bewoning. De bodem
zal bovendien in ieder geval in het
noordwestelijk deel, aansluitend
aan de bestaande stal, deels
verstoord zijn als gevolg van eerdere
bouwwerkzaamheden. Verder
archeologisch onderzoek is daarom
niet noodzakelijk.
NIEUWBOUW WONINGEN
EN ZORGVOORZIENINGEN
VOOR OUDEREN

Het plan voor de nieuwbouw van
een woonzorgcomplex met 36
wooneenheden werd door de
welstandscommissie getoetst aan
de gemeentelijke ambities voor
deze plek. De commissie adviseerde
om aandacht te besteden aan de
menselijke schaal en pleitte voor meer
variatie in de gevels door te reageren
op de verschillende plekken. Dit kan
bijvoorbeeld leiden tot een verschil

tussen de tuin- en de straatgevels.
De commissie adviseerde bovendien
om een ontwerp te maken voor het
terrein rond de gebouwen en daarin
ook solitaire bomen op te nemen.
De verbinding met de omringende
woonbuurt kan hierdoor worden
versterkt. De architect paste het
ontwerp hierop aan en deed ook
een aanzet voor de inrichting van het
buitengebied.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 41 behandelingen,
waarvan 12 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 6
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 Pekela 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

UITGELICHT
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• Het plan voor de bouw van zeven
woningen aan ’t Brik in Nieuwe
Pekela leidde tot een ontwerp
waarin de verkavelingsrichting de
lijnen van het landschap benadrukt.
Drie woningen werden hierbij
haaks op een rij van vier geplaatst.
De commissie adviseerde om
beide verkavelingsrichtingen niet
in dezelfde rij te combineren. De
woningen bestaan uit een hoger deel,

bestaande uit twee lagen met een
lessenaardak, en een lager deel dat
middels bewonersopties kan worden
vergroot. De commissie adviseerde
om de gevels van het lage deel in
één donkere, terughoudende kleur
uit te voeren en de voorgestelde
bewonersopties aan te passen.
• In het ontwerp voor nieuwe
gevels voor de bedrijfspanden van
HempFlax worden de bestaande
grote ramen opgedeeld in kleinere,

de gevels bekleed met stucwerk
en de entrees geaccentueerd door
een metalen kader. De ingrepen
geven de gevels een kleinschalige
en gevarieerde uitstraling die
goed past op deze plek. De
welstandscommissie adviseerde
om een rustiger straatbeeld te
realiseren door het stucwerk een
terughoudende kleur te geven.
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Stadskanaal: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Stadskanaal en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018.
HERB ES TEMMING
W A T ER TO R EN

paardenbak iets op. Ook de plaatsing
van een grote sierboom bij de entree
en het doortrekken van de bestaande
haag rondom het erf, dragen bij aan
de landschappelijke inpassing van de
nieuwbouw.

mogelijkheden om de bezwaren
te kunnen ondervangen.
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 5
Maatwerkgesprekken: 3
W EL S TA ND S COMMIS S IE

HERBESTEMMING
SLACHTHUISJE

De eigenaar van de markante
watertoren van Stadskanaal wil hierin
een kleinschalige horecavoorziening,
kantoorruimte, een woning en
erfgoedlogies realiseren. Deze functies
passen wat de monumentencommissie
betreft prima in dit monument en
maken het bovendien toegankelijk
voor het publiek. De knelpunten
voor de herbestemming zitten in
de toegankelijkheid van de toren
en het realiseren van voldoende
lichtinval. Doordat de eigenaar zich
vroegtijdig met een schetsplan bij
de monumentencommissie meldde,
was er alle ruimte om samen naar
passende oplossingen te zoeken.

Zes studenten van de Hanze
Hogeschool onderzochten,
begeleid door Libau, de
haalbaarheid van verschillende
herbestemmingsmogelijkheden voor
een oud slachthuisje in Stadskanaal.
Zij maakten een bouwkundige
opname met een uitgebreid
herstelplan en werkten een haalbare
herbestemming uit. Het slachthuisje
wordt in dit plan getransformeerd
tot woonhuis met bedrijf. De
resultaten van het onderzoek zijn
aangeboden aan de gemeente en
inspireren hopelijk iemand om dit
bijzondere rijksmonument te kopen,
te restaureren en een nieuwe
bestemming te geven.

INP A S S ING NIEUW BO UW
DA G BES TED ING S CENT R UM

VER VA NG END E
NIEUW B O UW ON S TW ED D E

De eigenaren van een
dagbestedingscentrum in Mussel
willen aan hun voormalige
sluiswachterswoning een kantine
bouwen, een door brand verwoeste
zorgwoning herbouwen en
een bestaande paardenbak
overkappen. Libau ontwikkelde een
erfontwikkelingsschets waarin de
nieuwe kantine transparant wordt
vormgegeven en zodanig geplaatst
dat de sluiswachterswoning het
hoofdvolume op het erf blijft. De
zorgwoning wordt haaks op de
bestaande stal en met de nokrichting
evenwijdig aan die van de woning
geplaatst Om ruimte te maken voor
een aaneengesloten rij eiken, schuift de

Dat aandacht voor kwaliteit tot
kwaliteit leidt, bewijst het ontwerp
voor vervangende nieuwbouw aan
de Tuinlaan in Onstwedde. Het gaat
hierbij om vier blokjes twee-ondereen-kapwoningen en vier vrijstaande
woningen. De woningen zijn
herkenbare, archetypische, vriendelijke
huisjes met kap, sluiten goed aan op
de omringende bebouwing en zullen
volgens de welstandscommissie zeker
een bijdrage leveren aan een prettige
sfeer in de Tuinstraat.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 175 behandelingen,
waarvan 41 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare

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 Stadskanaal 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
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Stadskanaal 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De eigenaar van de locatie van
de voormalige Lutherse Kerk in
Stadskanaal wilde hier een woning in
de stijl van de Amsterdamse School
en een bijgebouw in de stijl van een
historisch koetshuis neerzetten.
De kavel grenst zowel aan de
Hoofdkade als aan de Molendijk. De
welstandscommissie adviseerde om
de woning in lijn met de bebouwing
aan de Hoofdkade te plaatsen.

Het bijgebouw heeft een gezicht
aan de Molendijk en de transitie
die het omringende gebied heeft
ondergaan, vraagt om bewaking van
het representatieve karakter van de
Molendijk. De commissie adviseerde
om de materiaalkeuze, stijl en
detaillering van beide panden beter
te laten aansluiten op de gekozen
stijl.
• De nieuwe woningen aan de
Hoofdkade in Stadskanaal kenmerken
© NIE NHUIS
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zich door zorgvuldigheid in ontwerp
en detaillering met verwijzingen naar
de laat Amsterdamse School. De
welstandcommissie zag de kwaliteit
van de ontwerpen tijdens meerdere
overlegrondes toenemen. Zij had
een positief kritische en inspirerende
rol en gaf de architect houvast bij het
ontwerpen van woningen voor deze
URGEKſGMGNQECVKG
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Begane grond - nieuw

KADASTERKAART 1832 GARMERWOLDE

- warmwater door close-in boilers
in het aanrecht
- verwarming via bestaande
cv-ketel van de woning
- ventilatie-unit in techniek ruimte(102)
afm. 350x355x294
2 stuks naast elkaar hoog in de ruimte
ITHO CVE-S ECO H

1986
4894
BM

100 500 100

BM

100

1739
bestaande voorzetwanden slopen
en na storten betonvloer opnieuw opzetten
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geen deur,
huidige deur vanuit de gang vervalt qua functie.
kozijn en deur wel laten zitten.
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trap:
optrede: 201,3 mm.
aantrede: 200,0 mm.
breedte: 800,0 mm.

bestaande meterkast
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bad/douche
combi
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rookkanaal kachel woonkamer
verslepen in dakbeschot
Ø125 mm.

drsn B - nieuw
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Ten Boer: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente Ten Boer. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2018.
VER S TER KING
G EMEENTEL IJ K MO NU MENT

De kans op veiligheidsrisico’s bij
een aardbeving, leidde tot een
versterkingsplan voor het woonwinkelpand bij de brug aan de B.
Kuiperweg in Ten Post. Dit pand is
recent door de gemeente aangewezen
als gemeentelijk monument. De
uitkomst van een lang en intensief
planproces is dat een belangrijk deel
van de versterking wordt weggewerkt
in een dubbele vloerconstructie.
Dit brengt met zich mee dat de
dakopbouw aan de tuinzijde moet
worden vergroot om voldoende
stahoogte te houden. Deze ingreep
bevindt zich op een plek die niet direct
in het zicht is en waar in het verleden
al wijzigingen zijn aangebracht.
De monumentencommissie
had waardering voor de
versterkingsoplossing, maar nog
wel wat vragen ten aanzien van de
uiteindelijke uitvoering en detaillering
van enkele monumentale onderdelen
van het pand zoals de fraaie winkelpui,
de vensters en een schouw.
A R CHEO L O G IS CH B UR EA U OND ER Z O EK G EB IED R O ND
KER K G A R MERW O L D E

De Stichting Oude Groninger
Kerken wilde het bijgebouw bij de
kerk in Garmerwolde vervangen
en vroeg Libau om archeologisch
bureauonderzoek te doen. De kerk
en het kerkhof van Garmerwolde
liggen op een kerkwierde uit de

middeleeuwen en het oudste deel van
de kerk, de vrijstaande kerktoren,
dateert uit 1251. In het laatste
kwart van de 13de eeuw werd hier
een Romano-Gotische kruiskerk
bijgebouwd, waarvan nu alleen nog
het transept en het koor over zijn.
Het plangebied overlapt deels met de
historische gracht rondom het kerkhof
en deels met een naastgelegen erf.
De kans dat eventuele archeologische
resten al eerder verstoord zijn is
groot, maar dieper gelegen resten,
zoals oude grachtvullingen, kunnen nog
intact zijn. Deze resten worden gezien
de beoogde funderingsdiepte echter
niet bedreigd.
VERBOUWING, RENOVATIE
EN VERSTERKING
DORPSHUIS GARMERWOLDE

Het dorpshuis in Garmerwolde
dateert uit 1898 en staat op de
Cultuur Historische Inventarisatie
lijst van Ten Boer. De locatie heeft
een hoge cultuurhistorische waarde
doordat hier al sinds 1750 een
herberg staat. Het plan voor de
versterking en renovatie van het
pand gaat ervan uit dat het voorhuis
van binnenuit versterkt wordt. De
achterbouw wordt integraal vervangen
door nieuwbouw in stijl met het
voorhuis. De welstandscommissie
heeft met plezier meegedacht over dit
inspirerende plan en het vervolgens
goedgekeurd.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 81 behandelingen,
waarvan 27 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 11

Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 11
Adviezen karakteristieke objecten: 1
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 Ten Boer 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
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Ten Boer 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De welstandscommissie was
positief over het ontwerp voor de
Industriewaterfabriek die bij de
waterzuivering in Garmerwolde
gebouwd wordt. Het ontwerp voor
de nieuwe gebouwen is eenduidig
in opbouw en de gebouwen zijn
uitsluitend vanaf het water zichtbaar.
Het ontwerp onderscheidt zich van
een standaardfabriekshal, dankzij het
ritme van ingetogen roodgekleurde
staanders en gevels van horizontaal

thermisch verduurzaamd hout.
• De welstandscommissie vond dat het
ontwerp voor een kindcentrum aan
de Riekele Prinsstraat in Ten Boer
buitengewoon goed op de plek was
ingepast. Zij had waardering voor
de compleetheid van het ontwerp
en de eenduidige wijze waarop het
schoolplein en de buitenruimte
ontworpen zijn.
• Aardbevingsschade leidde ertoe dat
een woning aan de Kollerijweg in
Woltersum geheel vervangen moet
© T EN W A R CHITECTE N

K IN D CEN T R UM R IE K EL E PR IN SST R A A T T EN BO ER

worden. De woning is onderdeel van
een waardevol stedenbouwkundig
ensemble. Het voorgestelde ontwerp
voor de vervangende woning ging
uit van cortenstalen en houten
gevels in plaats van baksteen. De
welstandscommissie vond dit,
gezien de kleurverwantschap, goed
mogelijk en adviseerde om het plan
architectonisch en bouwkundig
gedetailleerd uit te werken.
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Veendam: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie en
cultureel erfgoed in de gemeente
Veendam en is vertegenwoordigd in
de gemeentelijke erfgoedcommissie.
Deze kaart geeft een beeld van onze

nieuwe entree. Het eerste ontwerp

inzet in 2018.

rommelig beeld ontstond en stelde

dat hiervoor werd ingediend, ging uit
van een nieuwe vierkante tochtsluis
die met een luifel met de bestaande
ronde gevel werd verbonden. De
commissie vond dat hierdoor een

om consequente keuzes te maken en
keek, samen met de ontwerper, naar
de omringende bebouwing teneinde
hier inspiratie uit te halen voor een
kwalitatief hoogwaardig ontwerp dat
past in deze waardevolle omgeving.

voor om niet iets toe te voegen aan

IN CIJ F ER S

A R CHEO L O G IS CH

de bebouwing maar het bestaande,

BU R EA UO ND ER Z O EK

gebogen deel aan de voorkant van

BENED EN DW A R S D IEP

het cultuurcentrum te vergroten.

Het plan voor de verkoop en
mogelijke herontwikkeling van een
perceel aan het Beneden Dwarsdiep
leidde tot de vraag aan Libau om de
kans op archeologische resten in beeld
te brengen. Het plangebied ligt in het
noorden van Veendam, in het beekdal
van de Oude Ae. Veendam kende in
de 19de eeuw drie bebouwingsclusters
en dit gebied ligt in het meest
noordelijke hiervan. De locatie is pas
sinds de late 18de of vroege 19de
eeuw bewoond. De huidige woning
is omstreeks 1925 gebouwd, ten
oosten van een eerdere woning.
De funderingsresten van de oude
woning zijn toentertijd waarschijnlijk
volledig opgeruimd. Omdat er geen
waardevolle, intacte archeologische
resten meer worden verwacht, was
verder archeologisch onderzoek niet
nodig.

Hoewel de welstandsnota steenachtige

Bouwplannen: 138 behandelingen,
waarvan 50 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 19

NIEUWE ENTREE VAN
BERESTEYN

De locatie van het cultuurcentrum
stelt eisen aan een ontwerp voor een

gevelmaterialen voorschrijft en zij
twijfelde over de duurzaamheid ervan
op deze plek, ging de commissie
akkoord met de keuze voor houten

W EL S TA ND S COMMIS S IE

gevelbekleding. De bijzondere vorm en

De rayonarchitect van Libau bezoekt

positie van de entree maken namelijk

uw gemeente in principe één keer

dat deze niet concurreert met de

per 14 dagen. De kleine commissie

rest van de gevel. De commissie had

vergadert over het algemeen eens per

bovendien waardering voor het idee

2 weken. Deze commissie bestaat uit

om het hout als een uitnodiging van

ten minste twee rayonarchitecten van

buiten naar binnen te laten gaan.

Libau die gemandateerd zijn door de

NIEUW B O UW B ES C HER MD

grote welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens

S TA D S G EZ ICHT

per veertien dagen. Deze commissie

Volgens de welstandscommissie
kan vervangende nieuwbouw
in het beschermd stadsgezicht
Tusschendiepen heel goed leiden
tot kwaliteitsverbetering op deze
plek. De keuze van de ontwerper
om aansluiting te zoeken bij de
omringende historische stijl, vond
zij wat dit betreft een legitieme. De
aansluiting kwam wat haar betreft in
de ontwerpkeuzes echter niet goed
uit de verf. De commissie adviseerde

was in de gemeente Veendam 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

UITGELICHT
W EL S TA ND S A D VIES

wordt deze basisindeling wel

verbonden. De welstandscommissie

• Het besluit om op begraafplaats

gevolgd, maar worden de elementen

constateerde dat er een serieuze

‘Buitenwoelhof’ een crematorium

anders uitgevoerd. De commissie

poging was gedaan om de stijl

te realiseren, leidde tot het plan

adviseerde om de bestaande

van het bestaande gebouw over

om de aula uit te breiden en het

uitgangspunten aan te houden zodat

te nemen. De wijze waarop het

crematorium achter het bestaande

de samenhang behouden blijft. Zij

tussenlid was vormgegeven, paste

‘verandagebouw’ te plaatsen. De aula

adviseerde daarnaast om de nieuwe

daar wat haar betreft echter niet

heeft een helder ontwerpconcept:

overkapping voor de auto los van

goed bij. De commissie adviseerde

zeshoekige massieve gebouwen met

het gebouw, als een onderdeel van

om dit meer ondergeschikt te

gevels in metselwerk en afgeronde

de tuin, te ontwerpen.

maken en ervoor te zorgen dat de

tussenruimtes met gebogen

Het crematorium wordt via een

samenhang behouden blijft.

puigevels. In het nieuwe voorstel

tussenlid met het verandagebouw
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Westerwolde: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed
voor de gemeente Westerwolde
en adviseert op projectbasis over
ruimtelijke vraagstukken. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2018.
P R EEKS TO EL IN
MO NUMENTA L E KER K

Het bestuur van de zaalkerk in
Blijham wil het interieur hiervan
iets minder sober maken door
er een monumentale preekstoel
met bijbehorende lambrisering
en kerkenraadsbanken aan toe te
voegen. De kerk dateert uit 1783
en het sobere interieur is het
resultaat van een verbouwing in de
jaren ’60. De beoogde preekstoel is
afkomstig uit een kerk in Enkhuizen
die een nieuwe bestemming krijgt.
De preekstoel dateert uit het
midden van de achttiende eeuw en is
buitengewoon rijk gesneden en gaaf
bewaard gebleven. Het is de bedoeling
om de preekstoel en de banken
tijdens kerkdiensten te gebruiken
en ze in het voorste deel van de
kerk te plaatsen. Het monumentale
negentiende eeuwse kerkorgel
bevindt zich aan de tegenoverliggende
zijde. De monumentencommissie
verwacht dat het ensemble goed tot
zijn recht komt op de nieuwe locatie
en het historische karakter van het
kerkinterieur versterkt.
BESTAANDE KWALITEITEN
UITGANGSPUNT NIEUWBOUW

De eigenaren van een boerderij in
Bellingwolde willen hierin een luxe
groepsaccommodatie realiseren en in
dat kader ook een gebouw met daarin
een zwembad bouwen. De gemeente

vroeg Libau om te onderzoeken hoe
deze ontwikkeling op passende wijze
bij de bestaande kwaliteiten van de
boerderij en het erf kan aansluiten.
Libau schetste daarop twee ruimtelijk
verschillende benaderingen. De eerste
gaat ervan uit dat het zwembadgebouw
wordt ontworpen als een bij de
oorspronkelijke boerderij behorend
ondergeschikt bijgebouw. Het krijgt
in deze benadering de vorm van een
schuur. In de tweede benadering
wordt het zwembadgebouw
beschouwd als een paviljoen in een
zelfstandige ruimte, los van het erf
met de oorspronkelijk boerderij. Libau
formuleerde voor beide benaderingen
tips die helpen om tot een passende
uitwerking van de plannen te komen.
AANPAK EXCESSEN

De gemeente maakt werk van het
aanpakken van vervallen panden op
haar grondgebied en legde een aantal
gevallen aan de welstandscommissie
voor. Deze hanteert daarbij de
regeling van de voormalige gemeente
Bellingwolde, die hiervoor uitvoerige
criteria had opgesteld. Belangrijk
uitganspunt is dat de vervallen
staat van een pand een duidelijk
negatieve invloed moet hebben op
de beeldwaarde van de omgeving.
Het merendeel van de panden werd
beoordeeld als exces.

W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 Westerwolde 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
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Westerwolde 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

IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 196 behandelingen,
waarvan 39 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren
te kunnen ondervangen.
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 6
Adviezen huisadviseurschap: 5

UITGELICHT
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• De eigenaar van een boerderij aan
de Weenderstraat bij Jipsinghuizen
diende het plan in om deze boerderij
op te knappen. Opmerkelijk hierin
is dat het voorhuis van de straatkant
naar de landschapszijde wordt
verplaatst. De welstandscommissie
vroeg op detailniveau aanpassingen
en vroeg ook om een goede
inrichting van het erf aan de
straatzijde.

• Het ontwerp voor vervangende
nieuwbouw achter het hoofdgebouw
van de RSG in Ter Apel ging uit van
een sterk gevelreliëf van verticale
betonelementen, gebaseerd op het
uiterlijk van berkenstammen. De
welstandscommissie adviseerde om
het ontwerp beter te laten aansluiten
op de monumentale waarde van de
school en te kiezen voor metselwerk
in een lichte kleur. Aanpassing
resulteerde in een ontwerp van hoge

architectonische kwaliteit.
• Een door brand verwoeste loods aan
de Weenderstraat in Vlagtwedde
moest op korte termijn worden
vervangen. Intensief overleg met de
rayonarchitect leidde tot een plan
waarin ook een nieuwe loods van
het naastgelegen bedrijf en nieuwe
groenaanplant aan de noordzijde van
het erf werden betrokken.
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Winsum: cijfers & resultaten
Libau verzorgde de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Winsum en adviseerde
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2018. Volgend
jaar zetten wij de gemeente Het
Hogeland op de kaart!
VER BO UW EN
HERB ES TEMMING ‘ ENNE
J A NS HEER D ’

De boeiende bouwgeschiedenis
is nog goed af te lezen aan de
rijksmonumentale boerderij ‘Enne
Jans Heerd’ waarvan het oudste deel
stamt uit 1610. De huidige huurders
willen de boerderij gaan gebruiken
als woning, atelier, logiesgelegenheid,
theetuin en multifunctionele ruimte.
De monumentencommissie is
enthousiast over het voorgenomen
multifunctionele gebruik van zowel
het erf als het gebouwencomplex.
Het nieuwe gebruik draagt naar
verwachting bij aan het duurzame
behoud van de boerderij en maakt
gebouw en erf voor een breder
publiek toegankelijk. De commissie
vond wel dat de voorgestelde
geveldoorbraak ten koste ging
van de monumentale waarden van
de boerderij. Overleg leidde tot
aanpassing van het plan.
L A ND S CHA P P EL IJ KE
INP A S S ING S L EUF S IL O ’S
A D UA R D ER D IEP

De eigenaar van een boerderij aan
het Aduarderdiep wilde sleufsilo’s
bouwen op een prominente en vanaf
de weg uiterst zichtbare plek op het
erf. De voeropslag met forse betonnen
keerwanden zou hier sterk afbreuk
doen aan de heldere door bomen
en een sloot begrensde contour van

de huiswierde. Maatwerkgesprekken
leidden tot plaatsing van de silo’s
bij een verder op het achtererf
gelegen voeropslagplaats. Een
met gras begroeide aardenwal en
donkergekleurde keerwanden zorgen
ervoor dat het ruimtelijke accent
op de historische boerderij blijft
liggen. Versterking van de bestaande
beplantingsstructuur langs de rand van
de huiswierde zorgt voor de verdere
landschappelijke inpassing van het
geheel.
ARCHEOLOGISCHE BUREAUONDERZOEK OUDE DIEPJE

Het plan om langs het Oude Diepje
natuurvriendelijke oevers aan te
leggen, leidde tot de vraag aan Libau
om archeologische bureauonderzoek
te doen. Het Oude Diepje is
onderdeel van de voormalige loop van
het Reitdiep. De oude onregelmatige
blokverkaveling in de omgeving is
nog goed herkenbaar en het gebied
is sinds de ontginning waarschijnlijk
weinig veranderd. In en direct
nabij de loop van het Oude Diepje
kunnen eventuele afvalstortplaatsen
en resten van boten, en/of fuiken,
aanlegsteigers en dergelijke worden
verwacht. Ook kunnen er resten
aanwezig zijn die samenhangen met de
nabijgelegen archeologische terreinen.
Libau adviseerde daarom om de
werkzaamheden archeologisch te laten
begeleiden.
IN CIJ F ER S

Bouwplannen: 135 behandelingen,
waarvan 43 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 4
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 15

Adviezen ikv provinciale
omgevingsverordening: 3
Adviezen karakteristieke objecten: 1
Maatwerkgesprekken: 2
Adviezen huisadviseurschap: 2
W EL S TA ND S COMMIS S IE

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 Winsum 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
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
MONUMENTENCOM MIS S IE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Winsum 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
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• Het ontwerp voor het nieuwe
clubgebouw van VV Winsum ging uit
van twee bouwlagen die gedeeltelijk
in een nieuw te maken dijk worden
geschoven. De welstandscommissie
adviseerde om zowel de dijk als
het gebouw in vorm, verhaal,
materiaal en detaillering beter te
laten aansluiten bij de voorgestelde
referentie: een eenvoudige
boerenschuur op een dijk.
• De welstandscommissie

was zeer positief over de
stedenbouwkundige hoofdopzet
van het plan voor de bouw van
drie appartementengebouwen
aan de Kerkstraat in Winsum. De
gebouwen hebben drie bouwlagen
en lijken ieder ogenschijnlijk één
villa van 1 bouwlaag met een hoge
kap. De commissie adviseerde
om aandacht te besteden aan
de aansluiting van de gebouwen
op het maaiveld, de compositie
en detaillering van de gevels en
© TA ND EM

CL UB G EB OUW V V W IN SUM

bijvoorbeeld de terreininrichting.
• Het ontwerp voor multifunctioneel
centrum De Tirrel lijkt op een
bundel mikadostokjes die in een
parkachtige omgeving gevallen
zijn. Het gebouw kon volgens de
welstandscommissie aan expressie
winnen wanneer de dakrand een
XGTſLPFGTGFGVCKNNGTKPIMTKLIV&G
commissie was positief over de
aandacht voor de overgang tussen de
onderdelen van het gebouw en het
park.
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UIT B R EI D I N G B A SISSCH O O L D E BR UG BOSL A A N Z UI D H OR N

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!
G EB IED S VIS IE TUS S EN D E
G A S TEN

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,
UQEKCNGMYCNKVGKVGPƀGZKDKNKVGKV<KL
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
VGOCMGPGPƀGZKDGNKPVGMWPPGP
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.
A D VIS ER ING S TA TUS
G EM EENTEL IJ K MO NUME NT

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.
IN CIJ F ER S

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

W EL S TA ND S COMMIS S IE

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
MONUMENTENCOM MIS S IE

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
ŖKT,42COCGZVGTPCFXKUGWT
aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect
GZVGTPCFXKUGWT
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

UITGELICHT
W EL S TA ND S A D VIEZEN

• 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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