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Geachte lezer,
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BEVORDERING en instandhouding VAN de BOUWKUNDIGE en LANDSCHAPPELIJKE SCHOONHETD
vakmanschap, VERBINDING, vertrouwen......lNSPlRAT|E, energie EN een OPEN mind

luidt de titel van het jaarverslag van Libau over 2015.

Vakmanschap, verbinding en vertrouwen zijn de waarden waarop wij onze inzet baseren. Dat geeft inspiratie,
energie en eèn open mind.

lk nodig u uit dit
moment en u te

jaarverslag te lezen, niet in de haast achter uw bureau, maar met aandacht en op een rustig
laten inspireren.

met vr¡endel¡jke groet,
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ir. Theo Hoek, directeur Libau

Het iaaruerslag van Libau bestaat uit twee delen. Naast dit inspiratiedeet hebben wij gemeentetíjke
kaa¡ten gemaakt, waarop met name de welstands- en monumentenadviezen in beetd wo¡den
gebracht. Deze kaa¡ten worden separaat aan de bet¡effende gemeenten aangeboden en zijn
daamaast te downloaden via v'tww.Libau.nl.
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 STICHTING LIBAU 

wil de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincies Groningen en 

Drenthe bevorderen en in stand houden. Wij doen dat door de gemeenten in deze beide 

provincies te adviseren vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, 

welstand en cultuurhistorie. Onze organisatie beschikt over de disciplines welstand, 

cultuurhistorie, monumentenzorg, archeologie, landschap en stedenbouw die integraal 

samenwerken als Team Ruimtelijke Kwaliteit. Wij adviseren over al deze beleidsvelden en 

bieden gemeenten de mogelijkheid om een contract huisadviseurschap te sluiten.

Zij beschikken daarmee over onze integrale kennis en professionaliteit. 

Wij faciliteren het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen en vormen een personele

unie met de Monumentenwacht Groningen.

Om herbestemming optimaal te begeleiden, werkt Libau Steunpunt Groningen samen met 

het Steunpunt Fryslân en het Steunpunt Drenthe in het Kenniscentrum Herbestemming 

Noord. 

Samen met zusterorganisaties in andere provincies vormen wij het Team Ruimtelijke 

Kwaliteit Nederland. Wij zijn bovendien aangesloten bij de Landelijke Federatie 

Ruimtelijke Kwaliteit, voorheen de Federatie Welstand.

BESTUUR 

M. Schollema - burgemeester gemeente Pekela

drs. J.R.M.F. Cooijmans ra - econoom

ing. T. Bouman - architect

drs. ir. K.F. Geijzendorffer - adviseur

ing. H. Holstein - senior beleidsmedewerker ruimte 

   gemeente Vlagtwedde

mw. R. van den Aker - wethouder gemeente Oldambt

E.H.F. van Oosterhout - burgemeester gemeente Aa en Hunze

H. Kosters - wethouder gemeente Noordenveld

In het bestuur traden de leden Schollema, Cooijmans en Bouman op als respectievelijk 

voorzitter, penningmeester en secretaris. 

Met ingang van januari 2016 zijn de heren M. Schollema en H. Holstein afgetreden en is de 

heer S.B. Swierstra aangetreden als bestuurder (voorzitter).
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V O O R W O O R D

2015 – 2016. 

‘Bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid’, 

luidt kortgezegd de doelstelling van Libau. Vakmanschap, verbinding en vertrouwen zijn de 

waarden waarop wij onze inzet baseren. Dat geeft inspiratie, energie en een open mind. 

En dat leidt tot een ongekende opbrengst aan producten, inzichten en adviezen in de 

breedte en diepte in deze dynamische transitietijd.  

Dit jaarverslag doet daar verslag van en is dan ook dikker dan andere jaren. 

Mensen doen het werk en we doen het werk voor mensen. We hebben een aantal van 

hen, die de bezieling achter hun inzet willen delen, geïnterviewd. Ik wil hen, Marien Bügel, 

Timo Spijkerboer, Tim Willems-Kruize, Rob Hendriks, Marja Takens en Bert Pathuis 

daarvoor bedanken en hoop dat ze ook u zullen inspireren.

Ik nodig u uit dit jaarverslag te lezen, niet in de haast achter uw bureau, maar met 

aandacht op een rustig moment en u te laten inspireren door deze mensen en onze inzet. 

En u met hen en ons te verbinden in het werken aan een mooie wereld. 

ir. Theo Hoek, directeur Libau

Het jaarverslag van Libau bestaat uit twee delen. Naast dit inspiratiedeel hebben wij gemeentelijke 

kaarten gemaakt, waarop met name de welstands- en monumentenadviezen in beeld worden 

gebracht. Deze kaarten worden separaat aan de betreffende gemeenten aangeboden en zijn 

daarnaast te downloaden via www.Libau.nl.



5Iedere stad, ieder dorp, ieder landschap, veel monumenten en zelfs menig 

woonhuis toont sporen van verschillende tijden. De mens, bouwt, sloopt en 

bouwt verder. Libau wil ervoor zorgen dat nieuwe toevoegingen zodanig worden 

gedaan dat ook de oude verhalen afleesbaar blijven. Wij doen dat door de 

landschappelijke en bouwkundige schoonheid te bewaren, te bevorderen en te 

versterken door nieuwe ontwikkelingen hiermee te verbinden. Onze advisering 

richt zich op stedenbouw, cultuurhistorisch erfgoed, welstand en landschap. Wij 

kijken altijd integraal en bundelen kennis en ervaring voor de ruimtelijke 

kwaliteit in Groningen en Drenthe. 

Dit hoofdstuk geeft in brede zin een beeld van onze inzet in 2015. 

STEDENBOUW EN LANDSCHAP 

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Veendam-Pekela

In opdracht van De Kompanjie, de samenwerking tussen de gemeenten Pekela en 

Veendam, stelde Libau in 2015 een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief op. Evenals 

vergelijkbare trajecten in het Oldambt, Eemsmond en De Marne, leidde ook dit tot een 

ware snoeptocht. Lokale deskundigen, ambtenaren van de betrokken gemeenten en de 

provincie inventariseerden allereerst samen met ons de bestaande kwaliteiten op het vlak 

van cultuurhistorie, landschap en stedenbouw. De bijzondere kwaliteiten die daarbij aan 

het licht kwamen, zijn in woord en beeld beschreven. Op basis hiervan formuleerden wij 

vervolgens regieaanwijzingen voor de doorontwikkeling van de geconstateerde 

kwaliteiten in het landschap en de kernen. 

Beeldkwaliteitsplan nieuw erf Ter Apelkanaal

De gemeente Vlagtwedde vroeg Libau een beeldkwaliteitsplan te maken met spelregels 

voor de inrichting van een nieuw erf voor de maatschap Deuring in Ter Apelkanaal. In het 

beeldkwaliteitsplan zijn spelregels opgenomen voor de plaatsing, hoofdvorm, aanzichten 

en opmaak van bebouwing en de landschappelijke inpassing ervan. Deze spelregels zijn in 

principe kader stellend, wat betekent dat afwijking van de regels mogelijk is wanneer de 

kwaliteit van de uitgewerkte plannen duidelijk bovengemiddeld is. De gemeente gebruikt 

het beeldkwaliteitsplan bij de beoordeling van de plannen. 

B E V O R D E R I N G  E N  I N S T A N D H O U D I N G  VA N  D E  B O U W K U N D I G E  E N  L A N D S C H A P P E L I J K E  S C H O O N H E I D

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 

Veendam – Pekela



6 Ontwikkeling Boogplein Winsum 

De gemeente Winsum nodigde in 2015 haar inwoners uit om ideeën aan te leveren voor 

de ontwikkeling van het braakliggende Boogplein. Libau spiegelde deze ideeën tijdens een 

raadsvergadering aan de kwaliteiten van het beschermde dorpsgezicht. Dit leidde tot 

nader onderzoek van een tweetal scenario’s. Het ene was grootschalig en ging uit van één 

grote economische trekker. Het andere scenario was kleinschalig, kende een mix van 

wonen, werken en detailhandel en ging uit van organische groei. Libau ondersteunt de 

gemeente op stedenbouwkundig, cultuurhistorisch en architectonisch gebied bij de 

ontwikkeling van dit kleinschalige scenario.

Stedenbouwkundige visie locatie Zernike Haren

De Sint Nicolaasschool in Haren had behoefte aan een nieuw schoolgebouw. 

De gemeente besloot dit te bouwen op de ‘oude’ locatie van het Zernike College en 

vroeg Libau een stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitscriteria op te stellen. 

Wij analyseerden de kwaliteiten en kansen van de plek en verkenden de 

ontwikkelingsmogelijkheden. De modellen die hieruit rolden werden gepresenteerd aan 

de omwonenden. Het voorkeursmodel werd vervolgens uitgewerkt in een 

stedenbouwkundig kader voor de plaatsing, de oriëntatie en bijvoorbeeld de 

architectonische uitstraling van het nieuwe gebouw.  

CULTUURHISTORISCHE WAARDE EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Libau kreeg in 2015 175 aanvragen voor advisering over monumentenplannen. Wij waren 

daarnaast in bredere zin betrokken bij een zorgvuldige afstemming van nieuwe 

ontwikkelingen op de kwaliteiten van het aanwezige cultuurhistorische erfgoed. Het ging 

hierbij zowel om nieuwbouw als om herbestemming van panden. Onze integrale manier 

van werken, leidde er in enkele gevallen toe dat wij ook adviseerden over landschappelijke 

inpassing van nieuwe voorzieningen. 

Nieuwe woning op oud erf Oldekerk

De eigenaar van een woning in de gemeente Grootegast wilde deze woning slopen en 

vervangen door een nieuw landhuis. Het erf grenst aan het oude kerkhof van Oldekerk 

dat is geregistreerd op de Archeologische Monumentenkaart. Dit kerkhof is een 

overblijfsel van het oorspronkelijke dorp Oldekerk dat hier gelegen heeft totdat 

wateroverlast, als gevolg van het inklinken van veen, de bewoners in de late middeleeuwen 

noodzaakte zich te vestigen op de plek van het huidige Oldekerk. Het plan van de 

eigenaar maakt het mogelijk om deze plek zodanig opnieuw te ontwikkelen dat de 

cultuurhistorische waarde ervan beter tot zijn recht komt. Libau deed archeologisch 

bureauonderzoek en ontdekte dat het tracé van de weg oorspronkelijk anders liep dan 

nu. Wij formuleerden vervolgens kaders voor de plaatsing van het landhuis, met als 

uitgangspunt dat deze in lijn met het historische tracé wordt geplaatst. De op het oude 

kerkhof aanwezige klokkenstoel wordt hierdoor vanaf de Kroonsfelderweg beter 

zichtbaar. Wij stelden bovendien criteria op voor de beeldkwaliteit van de woning en het 

erf. Dit biedt de architect de mogelijkheid om gericht aan het werk te gaan en de 

gemeente een kader voor de beoordeling van het plan.

Nieuwbouw Coevorden

Libau schreef in 2015 de randvoorwaarden voor een tweetal plannen: De Spinde in Dalen 

en een nieuw te bouwen landhuis aan de Europaweg in Coevorden. De cultuurhistorische 

waarden werden beschreven en, samen met de gemeente, vertaald naar logische 

ontwikkelingsmogelijkheden. Passen hun plannen hierbij, dan kunnen initiatiefnemers snel 

een vergunning krijgen. 

Herbestemming monument en inpassing terreininrichting

De eigenaar van het schoolgebouw van de voormalige Noorderkweekschool Abel Tasman 

in Delfzijl diende een plan in voor de herbestemming hiervan tot zeevaartkantoor. Om 

het pand geschikt te maken als kantoor, wilde de eigenaar alle ramen vervangen en 

voorzien van isolatieglas, en een aantal dakkapellen realiseren. De monumentencommissie 

 Nieuwbouwplan Midlaren (links)

Inpassing Uithuizen (rechts)
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betreurde het verdwijnen van de oorspronkelijke ramen en adviseerde om te 

onderzoeken of er mogelijkheden zijn om deze te behouden. Behalve over het 

monument, adviseerde Libau ook over de stedenbouwkundige inpassing van de 

terreininrichting en de benodigde parkeergelegenheid. 

Cultuurhistorische waardenkaarten

Libau was in 2015 betrokken bij de ontwikkeling van cultuurhistorische waardenkaarten 

voor de gemeenten Aa en Hunze en Hoogeveen. Deze kaarten leveren een actueel 

overzicht van het historische cultuurlandschap en de waardevolle landschapselementen, 

historische bouwkunst en stedenbouwkundige ensembles. De kaarten kunnen als 

onderlegger functioneren voor toekomstige ontwikkelingen. Libau maakte deel uit van de 

gemeentelijke projectgroep en ondersteunde de betrokken gemeenten inhoudelijk bij de 

ontwikkeling van de kaart.  

VOOROVERLEG BIJ  BOUWPLANNEN

Libau kreeg in 2015 2688 aanvragen voor advisering over welstand. Onze 

welstandsarchitecten worden steeds vaker in een vroegtijdig stadium bij een plan 

betrokken. Toetsing achteraf wordt vervangen door advisering aan de voorkant. 

Initiatiefnemers krijgen hierdoor ook sneller een vergunning. Wij kijken bij ieder plan ook 

naar de omgeving ervan. Aansluiting op bestaande bebouwing en een goede 

landschappelijke inpassing zijn in alle gevallen het uitgangspunt. 

Integraal ontwerp voor woning en erf Midlaren

De bouw van een nieuwe woning aan de Plankensloot in Noordlaren leidde tot de 

behoefte aan een integraal ontwerp voor woning en erf. Het gaat hier immers om een 

bijzondere plek. Bestaande bomen zijn in het ontwerp meegenomen. De nieuwe woning 

wordt noordelijk van de singel geplaatst, waarbij het water van de sloot iets wordt 

doorgetrokken. Het pand krijgt het robuuste uiterlijk van een schuurwoning: een 

langgerekt volume in één bouwlaag met kap, die door een aantal grote toevoegingen en 

insneden wordt verbijzonderd. De kopgevels zijn gesloten naar de Groningerstraat en 

open in de richting van het meer. 

Tuinplan en stedenbouwkundige inpassing Uithuizen

Op de locatie van het voormalige City Theater In Uithuizen komen 24 zorgappar-

tementen. De welstandcommissie had waardering voor de architectuur maar sprak haar 

zorg uit over de stedenbouwkundige inpassing en adviseerde het buurpand bij de 

ontwikkeling te betrekken. Een tuinplan kan er voor zorgen dat het gebouw een krachtig 

beeld in de straat neerzet. De opmerkingen van de commissie leidden tot een bijzonder 

ontwerp. 

Vooroverleg uitbreiding beeldbepalend pand Vlagtwedde

Het plan om een beeldbepalend pand in Vlagtwedde in oude luister te herstellen en uit te 

breiden met een praktijkruimte, leidde meerdere keren tot vooroverleg tussen de 

stedenbouwkundige van de gemeente, de architect en de rayonarchitect van Libau. 

De definitieve bouwaanvraag kon hierdoor effectief worden afgehandeld. De houten, 



Beeldbepalend pand Vlagtwedde (links)

Valtherschans (onder)

Karakteristiek pand Zuidhorn (rechts)

8 donkere gevels van de uitbreiding ogen ingetogen ten opzichte van de grandeur van de 

oorspronkelijke woning. De ritmische, witte kozijnomlijstingen zorgen desondanks voor 

een markant uiterlijk.

OUDE VERHALEN BOVEN HET MAAIVELD HALEN

De belangstelling voor de geschiedenis van een gebied wordt steeds groter. Libau kreeg, 

in samenhang hiermee, twee keer de vraag om mee te werken aan een onderzoek dat 

erop gericht was het verhaal van een gebied aan huidige en toekomstige generaties te 

vertellen. 

Valtherschans

Plaatselijk Belang Valthe verzocht de gemeente om onderzoek te doen naar de locatie van 

de Valtherschans, een vestingwerk uit de 80-jarige oorlog. Het idee was dat dit bij de 

oostelijke toegang van Valthe heeft gelegen, maar in het landschap is daarvan op dit 

moment niets meer te zien. Echte bewijzen voor de locatie waren er dan ook niet. De 

adviseur van Libau organiseerde en begeleidde het onderzoek dat duidelijk maakte dat in 

de akkers de contouren van de gracht nog aanwezig zijn. De gracht rondom het 

schansterrein bleek 15-20 meter breed en 1-1,4 meter diep te zijn.  

De resultaten van het archeologisch onderzoek zullen als inspiratiebron dienen om de 

plek van de schans weer beleefbaar te maken voor bewoners en toeristen.  

Natuurnetwerk Westerwolde Na jarenlange voorbereidingen, werd het Natuurnetwerk 

Westerwolde in 2015 feestelijk geopend. Libau is betrokken bij het cultuurhistorische 

aspect van de natuurinrichting en heeft hiervoor de cultuurhistorische en archeologische 

waarden in kaart gebracht. De waardevolle cultuurhistorische resten krijgen in het gebied 

ruimschoots aandacht.  

NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP OUDE GROND

Libau kreeg in 2015 420 aanvragen voor archeologische advisering. Aanleiding waren 

bijvoorbeeld een plan voor de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk in Haren en de 

herontwikkeling van het Stationsgebied in Coevorden. Elders voerden wij archeologisch 

bureauonderzoek uit vanwege plannen van agrarisch ondernemers om een nieuwe schuur 

te bouwen. Ook de geplande aanleg van rotondes in de nieuwe N361, bij Leens en Wehe 

– den Hoorn, was aanleiding voor archeologische advisering. Wij brachten niet in de 

laatste plaats archeologische adviezen uit vanwege de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers en de uitbreiding van een natuurbegraafplaats. 

Randvoorwaarden inrichting en uitbreiding Hillig Meer

Op natuurbegraafplaats Hillig Meer bij Eext was archeologisch onderzoek nodig omdat de 

eigenaar de begraafplaats wil uitbreiden. Dit gebied werd al in de steentijd bewoond en 

de kans op archeologische resten in de bodem is dan ook groot. De adviseur van Libau 

heeft in samenwerking met een provinciaal archeoloog het onderzoek beoordeeld en de 

uitkomsten vertaald in randvoorwaarden voor de inrichting van de uitbreiding.  



9Archeologische advisering en Programma van Eisen faunapassage

De provincie Groningen ontwikkelt bij Westerbroek een natuurgebied dat de bestaande 

natuurgebieden Leekstermeer, ‘t Roegwold en Zuidlaardermeer met elkaar verbindt. 

Belangrijke onderdelen van dit project zijn de aanleg van een faunapassage in de vorm van 

een ecotunnel onder de Rijksweg West (N860) en een zogenaamd plas-drasgebied. Uit 

archeologisch bureauonderzoek van Libau bleek dat binnen het gebied waar gegraven zou 

worden, archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog verwacht kunnen worden.  

Het gaat hier om loopgraven en een anti-tankgracht, die door de Duitsers in het najaar 

van 1944 zijn aangelegd en die deel uitmaakten van een grotere verdedigingslinie. De 

graafwerkzaamheden zijn onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Libau stelde 

daartoe het Programma van Eisen op. 

INVENTARISATIE KARAKTERISTIEKE PANDEN

Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer gaf in 2004 aan de kennis omtrent gemeentelijke 

monumenten en andere waardevolle objecten op haar grondgebied te willen vergroten. 

Libau deed in dat kader in 2006 een proefscan en in 2007/2008, 2011 en 2015 

vervolgonderzoeken. In totaal zijn 63 zeer verschillende panden in beeld gebracht, 

waaronder 46 gemeentelijke monumenten en 16 rijksmonumenten. Alle objecten zijn 

bezocht door een bouwhistoricus en een architectuurhistoricus. Dit veldwerk maakte 

het mogelijk de bestaande monumentomschrijvingen aan te vullen met een omschrijving 

van belangwekkende interieurelementen, eventueel aanwezige bouwsporen en 

karakteristieke elementen van het exterieur en het erf. De inventarisatieronden maakten 

duidelijk dat in het overgrote deel van de objecten nog tal van waardevolle 

interieurelementen aanwezig zijn. Ook is regelmatig sprake van zeer boeiende 

bouwhistorische sporen. 

De onderzoeksresultaten bieden een indruk van de diversiteit en vaak hoge 

cultuurhistorische waarde van de aangetroffen (interieur)elementen en de rijke 

bouwgeschiedenis van de gemeente. De resultaten van de proefscan en de 

achtereenvolgende onderzoeken zijn nu gebundeld in een rapport. 

Zuidhorn

Libau inventariseerde de afgelopen jaren 489 karakteristieke panden in het buitengebied 

van Zuidhorn. De inventarisatie, en de bijbehorende waardering van de panden, biedt de 

mogelijkheid om de meest waardevolle panden te beschermen tegen sloop of een 

ingrijpende verbouwing. Voorafgaand aan de objectgerichte selectie is een gebiedsgerichte 

analyse opgesteld van het brede ‘verhaal van Zuidhorn’, een kernachtige beschrijving van 

de ontstaansgeschiedenis van het landschap, het grondgebruik, de bewoningsgeschiedenis 

en de sociaaleconomische ontwikkeling. Daarnaast is een analyse opgenomen van de 

streekeigen bebouwingstypen die voorkomen in het buitengebied van Zuidhorn. Deze 

analyse vormt de basis voor de selectie. De panden zijn getoetst aan de hand van hun 

cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige waarde. Ook de authenticiteit 

en de zeldzaamheid speelden een rol.  

De voorselectie, gemaakt door Libau, is besproken met de gemeentelijke 

Monumentencommissie en vertegenwoordigers van de gemeente. 42 gebouwen kregen 

uiteindelijk het predicaat ‘karakteristiek’.  Behalve boerderijen, kent de lijst ook 4 

arbeiderswoningen, een brugwachterswoning, enkele rentenierswoningen, een 

baanwachterswoning en een gemaal annex transformatorhuis. De geselecteerde objecten 

vormen ankerpunten in het bebouwingsbeeld en zijn dragers van de streekeigen identiteit.
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‘Het versterkingsprogramma richt zich uitsluitend op de 

veiligheid van de mens. Ik vind dat ook het monument veilig 

moet zijn en voor mij betekent dit dat je een gebouw in zijn 

oorspronkelijke kracht moet zetten. Middelen die sterker zijn dan 

de materialen waarmee gebouwd is, zijn uit den boze.’ 



11Toen Huizinge in 2012 getroffen werd 
door een aardbeving, liep ook de kerk 
in Oldenzijl schade op. Drieënhalf jaar 
en een hoop getouwtrek met de NAM 
later, staat de kerk eindelijk in de 
steigers. ‘Het is net alsof iemand een 
deuk in je auto rijdt om vervolgens te 
bepalen naar welke garage je moet, te 
zeggen dat een deel van de schade voor 
jouw kosten is en te eisen dat je een 
sticker plakt waarop staat dat jouw 
auto namens de aanrijder gerepareerd 
is’, aldus Marien Bügel.  

De Nicolaaskerk werd rond 1225 gebouwd 

door monniken die vanaf 1200 verspreid 

over de hele waddenkust zo’n 400 kerkjes 

bouwden. Die kerkjes vertellen samen het 

verhaal van de vruchtbare klei die veel 

mensen aantrok en van de kloosters die 

daar lucht van kregen. Toen monniken 

vervolgens ontdekten dat de waddenklei bij 

uitstek geschikt was om stenen te bakken, 

rees al snel het ene na het andere kerkje op 

in het wierdenlandschap. Al die kerkjes 

hebben hun eigen schoonheid. De 

Nicolaaskerk bijvoorbeeld is een Romaanse 

kerk met hele mooie gebakken kapitelen en 

een bijzondere detaillering in de 

metselwerkversieringen. Het is, volgens 

kenners, een prachtig voorbeeld van 

middeleeuwse siermetselkunst. De kerk 

herinnert aan de rijke tijden die we hier 

gehad hebben en vertelt het verhaal van de 

geschiedenis van het gebied waarin hij staat. 

De barokke herenbank bijvoorbeeld, 

herinnert dankzij de daarin aanwezige 

wapens aan de tijd waarin adellijke families 

een belangrijke rol speelden in dit gebied. 

Een tekst in de muur getuigt van de 

contrareformatie die ertoe leidde dat de 

Nicolaaskerk opnieuw in katholieke handen 

kwam.  

Het plan van de kerkgemeenschap om de 

Nicolaaskerk af te stoten, leidde in 2006 tot 

de oprichting van de Stichting Nicolaaskerk 

Oldenzijl. De kerk wordt sindsdien gebruikt 

voor culturele activiteiten en incidenteel ook 

voor kerkdiensten. Het gebouw is één van 

de ‘Landmerken’ langs de waddenkust. 

  

Aparte aanpak monumenten 
Toen de Nicolaaskerk in 2012 bevingsschade 

opliep, bleek dat de NAM zich geen raad wist 

met schade aan monumenten. ’Toen ze dat 

wel meenden te weten’, zegt Marien, 

‘kwamen ze met het plan om verbindingen 

met chemische ankers in de scheuren van de 

gewelven te leggen’. ‘Het plan maakte mij 

heel erg kwaad en was aanleiding om te 

gaan strijden voor een aparte aanpak voor 

middeleeuwse monumenten. Dit leidde 

uiteindelijk tot een aparte regeling voor de 

middeleeuwse kerken in aardbevingsgebied.’ 

Eén van de gevolgen van die aparte regeling 

is de inzet van een restauratiearchitect. Zijn 

plan zorgde ervoor dat de Nicolaaskerk 

hersteld wordt met materialen die bij de 

oude technieken van het gebouw passen. 

Het gebouw wordt daarbij zoveel mogelijk in 

zijn oorspronkelijke kracht gezet. Marien 

durft niet te stellen dat het gebouw nu veilig 

is bij een toekomstige aardbeving. Wat hij 

wel weet, is dat hij er niet voor zou kiezen 

om het overwelfde deel van de kerk nu te 

versterken uit angst voor nieuwe schade. 

‘Stalen constructies of bijvoorbeeld ingrepen 

aan de fundering leiden ertoe dat je het 

monument vernielt en daarmee dus ook 

verliest. Ik sluit liever delen van de kerk af 

voor het publiek dan dat ik het monument 

voor toekomstige generaties verniel.’

Zichtbare sporen
De combinatie van aardbevingsherstel met 

het al eerder geplande gedeeltelijke herstel 

van het pleisterwerk, leidt ertoe dat al het 

pleisterwerk in de kerk nu gerestaureerd 

wordt. Daarbij kwam aan het licht dat ook de 

westelijke traveeën van de kerk vroeger een 

gewelf hebben gehad, waar nu alleen het 

oostelijke deel nog overwelfd is. Ook werd 

duidelijk dat het westelijke deel van het 

schip vermoedelijk al in de middeleeuwen is 

ingestort en toen opnieuw, zonder gewelf, is 

opgebouwd. Deze oude bouwsporen zijn 

niet het enige positieve nieuws, ook de 

komst van een rijksmonumentaal orgel is 

dat. Dit Van Oeckelenorgel is afkomstig van 

de kerk in Garsthuizen die al geruime tijd in 

slechte staat verkeerde en dankzij de 

aardbevingen de finale klap kreeg. Het orgel 

voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de rijke 

geschiedenis van de Nicolaaskerk. Het zal 

toekomstige generaties vertellen over de 

aardbevingen die Groningen in de 21ste 

eeuw zozeer teisterden dat een orgel 

verweesd raakte en – gelukkig – onderdak 

kreeg in een kerk die zojuist hersteld was 

van bevingsschade.  

Marien Bügel, bestuurslid Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl:

‘NIET ALLEEN DE MENS, OOK HET MONUMENT MOET VEILIG ZIJN’
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B E H O U D  VA N  E R F G O E D  E N  R U I M T E L I J K E  K W A L I T E I T  I N  A A R D B E V I N G S G E B I E D

Het effect van de aardbevingen en vooral van de schade die zij veroorzaken, 

heeft ook binnen ons werk tot verschuivingen geleid. We coördineren het 

erfgoedberaad en vertegenwoordigen de hierbij betrokken erfgoedorganisaties 

in het Gasberaad en de Maatschappelijke Stuurgroep. Om monumenten veilig te 

stellen, adviseren onze adviseurs en de monumentencommissie over plannen 

voor verduurzaming en versterking van monumenten en zijn we betrokken bij de 

herbestemming ervan. Onze welstandscommissie is bovendien betrokken bij 

plannen voor verduurzaming en versterking van alle andere panden in het 

aardbevingsgebied. Wij adviseren bovendien over de vraag hoe om te gaan met 

archeologische resten wanneer deze door schadeherstel worden bedreigd.  

MAATSCHAPPELIJKE STUURGROEP EN GASBERAAD

De komst van de Nationaal Coördinator Groningen, in de persoon van Hans Alders, 

leidde in 2015 tot nieuwe overlegstructuren. De Dialoogtafel verdween om te worden 

opgevolgd door een Bestuurlijke Stuurgroep en een Maatschappelijke Stuurgroep. Deze 

laatste organiseerde bovendien het Groninger Gasberaad. Libau vertegenwoordigt in de 

Maatschappelijke Stuurgroep en het Groninger Gasberaad de erfgoedorganisaties. 

In het Groninger Gasberaad bundelen verschillende maatschappelijke organisaties hun 

krachten voor een maximale inbreng van de belangen van Groningen in het 

Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Mensen en 

organisaties moeten hierdoor zoveel mogelijk ontlast worden en het gebied moet zijn 

unieke karakter en identiteit behouden. Libau schreef, samen met de provincie en de 

gemeente Appingedam, mee aan het hoofdstuk ‘erfgoed’ in het Meerjarenprogramma van 

de NCG. Het Groninger Gasberaad praat via de Maatschappelijke Stuurgroep met de 

NCG. 

ERFGOEDBERAAD

Om de belangen van het cultureel erfgoed zo krachtig mogelijk te kunnen neerzetten, 

voeren alle organisaties die betrokken zijn bij het Groninger erfgoed maandelijks overleg. 

Libau faciliteert en coördineert dit Erfgoedberaad. Het beraad wordt ingezet als 

klankbordgroep voor het Groninger Gasberaad en de Maatschappelijke Stuurgroep en 

voor het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. 

Erfgoedberaad +

In de zomer van 2015 organiseerden wij het ‘Erfgoedberaad +’. Behalve de 

erfgoedorganisaties, waren daarvoor ook vertegenwoordigers van alle Groninger 

overheidsorganisaties, het Nationaal Restauratiefonds, de NAM, het CVW, de RCE en het 

ministerie van OCW uitgenodigd. Centraal stond de vraag wat de aanwezigen Hans 

Alders wilden meegeven in het kader van de ontwikkeling van de toekomstvisie op het 



Bevingsschade: monument in de stutten (links)

Molukse Kerk Appingedam (rechts)

aardbevingsgebied. De aanwezigen gaven aan de bijeenkomst dermate zinvol te vinden dat 

ze ook in 2016 graag een Erfgoedberaad + georganiseerd willen zien. 

HERBESTEMMING MONUMENTEN IN AARDBEVINGSGEBIED

Monumenten spelen een belangrijke rol in de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van een 

gebied. Behoud hiervan is van groot belang, juist ook in het gebied dat getroffen wordt 

door aardbevingen. Herbestemming van monumenten biedt bovendien kansen om de 

leefbaarheid te behouden en te versterken. Het Programma Herbestemming Cultureel 

Erfgoed ondersteunt daarom initiatieven voor het revitaliseren en herbestemmen van 

beeldbepalende monumenten in aardbevingsgebied. De stimuleringsregeling is bedoeld 

voor (toekomstige) eigenaren met plannen voor de herbestemming van (voormalige) 

kerken, molens, borgen, boerderijen en bijvoorbeeld industrieel erfgoed. Ook eigenaren 

van gebouwen die onderdeel zijn van structuurversterkende gebouwensembles in de 

dorpskernen kunnen via deze regeling een financiële bijdrage krijgen voor hun plan. 

Het herbestemmingsprogramma is onderdeel van het leefbaarheidsprogramma ‘Kansrijk 

Groningen’ in het aardbevingsgebied. Meer specifiek gaat het daarbij om de gemeenten 

Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en 

Winsum. 

Het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed is een subsidieprogramma van de 

NAM die hiermee vijf miljoen euro beschikbaar stelt voor de instandhouding van 

monumenten in aardbevingsgebied. Libau is kartrekker van het programma en heeft met 

haar programmateam de criteria opgesteld waaraan plannen moeten voldoen. Wij kijken 

ter plekke met een eigenaar mee naar de mogelijkheden, schakelen waar nodig een 

specialist in en helpen om de plannen haalbaar te maken en gerealiseerd te krijgen. 

Met het oog op dit laatste kijkt de monumentencommissie van Libau in een 

vroegtijdig stadium mee en schakelen wij ook een eventuele gemeentelijke 

monumentencommissie in.  

Juffertoren en Molukse kerk

Een harde eis voor subsidie is dat een deel van het monument een publieke functie krijgt. 

Twee monumenten die in dit kader zijn aangemeld, zijn de Juffertoren in Schildwolde en 

de Molukse kerk in Appingedam. De Juffertoren werd in 2015 eigendom van de Stichting 

Juffertoren Schildwolde en daarmee van het dorp. De stichting gaat van dit 13e -eeuwse 

rijksmonument een museum en uitkijktoren te maken. 

De ruim 50 jaar oude Molukse kerk in Appingedam heeft de vorm van een barak. Het 

kerkgebouw is zowel cultuurhistorisch als architectonisch van belang. Het is een 

onopvallend en ingetogen gebouw. De uitvoering in betonblokken duidt op de schaarste 

van beschikbare middelen tijdens de periode van wederopbouw en op de gedachte dat 

het verblijf van de Molukkers in Nederland tijdelijk zou zijn. 

De subsidieaanvraag voor de herbestemming van de Molukse kerk werd in december 

goedgekeurd door de adviescommissie Duurzaamheid en Leefbaarheid van de NAM. Het 

gebouw wordt gerestaureerd en krijgt een functie als gemeenschapsruimte. Behalve 

kerkdiensten, gaan hier ook culturele activiteiten, wijkbijeenkomsten en bijvoorbeeld 

bijeenkomsten voor jongeren georganiseerd worden. Het gebouw wordt bovendien een 

informatiepunt waar bezoekers informatie kunnen krijgen over de geschiedenis van de 

Molukse gemeenschap in Appingedam en in bredere zin over de geschiedenis van 

de Molukse gemeenschap in Nederland. 
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Samen met de RCE, de provincie Groningen, de werkorganisatie DEAL-gemeenten, het 

Centrum Veilig Wonen, de NCG en de NAM vormt Libau de Taskforce Monumenten. 

Werkafspraken voor schadeherstel en versterking van monumentale gebouwen in het 

aardbevingsgebied worden hier gemaakt. Maatwerk voor ieder monument staat daarbij 

voorop. Libau faciliteert de Taskforce en zit de vergaderingen voor. Wij participeren 

bovendien in de Stuurgroep Aardschokken. Behalve de eerder genoemde organisaties, 

zitten hierin ook vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en 

OCW. 

LEEFBARE MONUMENTEN IN EEN LEEFBARE REGIO

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was opdrachtgever voor het project ‘Levende 

monumenten in een leefbare regio’, waarin Libau samen met anderen participeerde. Doel 

was om te onderzoeken hoe technische maatregelen voor herstel, versterking en 

herbestemming van een viertal concrete gebouwen kunnen bijdragen aan het vergroten 

van de leefbaarheid in de regio. Voor de werkateliers werden ook de eigenaren van de 

betrokken monumenten, dorpsbewoners en dorpsverenigingen uitgenodigd. Hans Alders 

mocht op 1 juli 2015  het advies in ontvangst nemen.

PLAN VAN AANPAK CULTUURHISTORISCHE WAARDESTELLING

Samen met de provincie schreven wij een plan om de cultuurhistorische waarden in 

aardbevingsgebied in kaart te brengen, als onderlegger voor het langetermijnbeleid. Het 

gaat hierbij niet alleen om gebouwde monumenten, maar ook om landschappelijke 

structuren, dorpsstructuren en straatbeelden. De registratie van deze waarden biedt de 

kans voor goed onderbouwde keuzes waar het gaat om behoud of sloop. 

Met name ensembles en structuren spelen een grote rol in de ruimtelijke kwaliteit en de 

identiteit van een gebied. In het geval van keuzes zouden zij bij voorkeur behouden 

moeten blijven. 

VERSTERKING EN VERDUURZAMING SOCIALE HUURWONINGEN/

STROOMVERSNELLING

Een landelijk initiatief van onder andere bouwers, woningcorporaties en gemeenten om 

bij renovatie en onderhoud van woningen te gaan voor  ‘Nul op de meter’, wordt in 

aardbevingsgebied gecombineerd met versterking en verduurzaming van sociale 

huurwoningen. Het gaat hierbij om een pilot waarbij zeven woningcorporaties zijn 

gevraagd om mee te doen. Samen met bouwbedrijven, architecten en engineers 

ontwikkelden zij plannen voor de versterking en verduurzaming van woningen, zowel in 

de dorpen als in de stad Groningen. Omdat de impact groot is, zijn alle plannen 

besproken in de betrokken welstandscommissies. Deze gaven aanwijzingen voor kleur, de 

uitstraling, verdeling en detaillering van gevel en dak. 

Niet alleen de impact, ook de haast waarmee de plannen worden uitgevoerd, is groot. 

Libau wil graag dat deze plannen ook duurzaam bijdragen aan het behoud van de 

ruimtelijke kwaliteit. Wij hebben daarom punten benoemd waarmee bouwers en 

architecten rekening zouden moeten houden bij de ontwikkeling van een plan. De directe 

omgeving van de woningen speelt daarbij een rol, evenals de onderlinge samenhang en 

dus afstemming van plannen die betrekking hebben op woningen die pal naast of 

tegenover elkaar staan. Wij vragen bovendien aandacht voor materiaalkeuze en nodigen 

de betrokkenen uit om de ruimtelijke kwaliteit te versterken door nieuwe 

architectuurbeelden toe te voegen. Tijdens de evaluatie van de Stroomversnelling, die wij 

in 2015 organiseerden, hebben we deze punten toegelicht. In een aantal workshops 

vroegen we bovendien om aanbevelingen voor de volgende fase. De belangrijkste is dat 

het verstandig is een strategisch plan te ontwikkelen, als onderlegger voor toekomstige 

keuzes. De vraag waar je gaat slopen en waar je gaat versterken staat daarin centraal. 

Van de projecten die tot nu toe gerealiseerd zijn, springen er enkele uit vanwege een 

zorgvuldige aanpak. Het plan voor vier woningen naast de monumentale kerk in 

Woldendorp bijvoorbeeld. Deze woningen staan in twee blokjes van twee aan de rand 
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van het dorp. De gevels worden met rood-bruine steenstrips bekleed en bij de entree van 

de woningen iets opgedikt, als omlijsting voor de voordeur. De boeiboorden en de goten 

worden wit. Hiermee ontstaat een bescheiden vernieuwing die goed past binnen de 

dorpse context. 

BOUWKUNDIGE VERSTERKING MONUMENTEN

De monumentencommissie adviseerde in 2015 meerdere malen over plannen om 

elementen van monumenten bouwkundig te versterken. Het risico op onveilige situaties, 

als gevolg van een aardbeving, moet daardoor worden verkleind. Uitgangspunt voor de 

monumentencommissie is dat niet alleen de mens, maar ook het monument veilig moet 

zijn. Concreet betekent dit dat de bouwkundige versterking van bijvoorbeeld een 

schoorsteen niet ten koste mag gaan van monumentale waarden. 

‘Conventionele’ maatregelen voor het vergroten van de veiligheid kunnen bestaan uit  het 

aanbrengen van staalconstructies die sterk ingrijpen in de monumentale waarde van het 

interieur. Bij twee rijksmonunumenten is vanwege de hoge monumentale waarde van het 

interieur gezocht naar alternatieve maatregelen. Het ging hierbij om de Gaykemaheerd in 

Usquert en de Maarlandhoeve in Uithuizen. Voor beide werd gekozen voor 

‘base isolation’. Deze ingrijpende maatregel houdt in dat de bestaande fundering wordt 

losgesneden en dat dempers/isolatoren  ervoor zorgen dat de nieuwe fundering tot op 

zekere hoogte los van het voorhuis kan bewegen. Beide plannen betreffen de eerste 

toepassingen van dergelijke maatregelen bij rijksmonumenten. Monitoren en kennisdelen 

zijn dan ook van het grootste belang.

De monumentencommissie van Libau adviseerde in 2015 24 keer over een plan voor de 

versterking van bouwkundige elementen van een monument en 19 keer over plannen 

voor het herstel van bevingsschade.

HERSTEL BEVINGSSCHADE 

Ook in 2015 liepen heel veel panden in de provincie Groningen schade op als gevolg van 

aardbevingen. In de meeste gevallen is herstel mogelijk, soms is de schade zo groot dat 

slechts sloop en vervangende nieuwbouw resten. De eerste boerderij waarbij dit aan de 

orde was, was de uit 1821 daterende Wilkemaheerd in Startenhuizen in de gemeente 

Eemsmond. De voormalige kop-hals-rompboerderij wordt, in overleg met de 

welstandscommissie, vervangen door een boerderij van het Oldambster type. Huis en 

schuur worden hierin geïntegreerd tot één volume dat wordt opgetrokken uit donkere 

gevelbekleding. De boerderij wordt aardbevingsbestendig herbouwd. Dit laatste is ook 

het geval bij de hoofdschuur van Oezingaweer, een monumentale boerderij ten noorden 

van Loppersum. Dit plan betreft een totaalaanpak  voor schadeherstel, waarbij ook de 

achterliggende oorzaken van het schadebeeld inzichtelijk zijn gemaakt en in het plan zijn 

meegenomen. 

Versterken, verduurzamen en herstellen kan betekenen dat de grond onder een pand 

wordt verzet omdat de fundering wordt aangepakt. Staat het betreffende pand op een 

plek waar al eeuwenlang gewoond wordt, dan bestaat de kans op aantasting van 

archeologische resten. Concluderen wij dat de kans op aantasting reëel is, dan adviseren 

wij bijvoorbeeld om de bouwactiviteiten onder archeologische begeleiding te laten 

uitvoeren. 

Versterken en verduurzamen sociale huurwoningen 

Loppersum (links)

Bouwkundige versterking monumenten:

base isolation Maarlandhoeve (rechts)
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‘Decentrale duurzame energie opent wat mij betreft op 

wereldniveau de deur naar een nieuwe, volhoudbare, 

economie.’



17‘Energie is pas echt duurzaam als het 
ook bijdraagt aan de sociale cohesie, 
als het nieuwe werkgelegenheid in een 
regio creëert en ervoor zorgt dat de 
ruimtelijke kwaliteit van een gebied 
behouden of versterkt wordt. Wij 
geloven in een regionale aanpak en 
zetten technische innovaties in om 
onze kleinschalige windmolens voor 
een hele vriendelijke prijs te bouwen.’

‘

'Geef dat geld maar aan mij, dan ontwikkel 

ik een kleinschalige windmolen voor je’, 

sprak de zoon van een agrarisch 

ondernemer uit Overschild een paar jaar 

geleden nadat zijn vader hem verteld had 

dat hij zonnepanelen wilde plaatsen. Deze 

ferme woorden leidden ertoe dat oud-

studiegenoten van de Universiteit Twente 

een innovatieve, kleinschalige windmolen 

ontwikkelden die goed is ingepast in het 

landschap. Timo Spijkerboer is één van hen. 

Zijn drijfveren wortelen ook in de gedachte 

dat duurzame, kleinschalige, energie ervoor 

zorgt dat de geo-politieke verhoudingen in 

de wereld kantelen. ‘Onze economie draait 

op fossiele brandstoffen en de landen die de 

beschikking hebben over deze brandstoffen, 

hebben de macht in de wereld’. Duurzame, 

kleinschalige en betaalbare energie geeft 

individuen en samenlevingen toegang tot 

energie en daarmee de kans om autonoom 

te zijn.’

Regionale aanpak 
‘Wij willen het draagvlak voor windenergie 

herstellen en wat ons betreft vergt dat een 

regionale aanpak en focus. Concreet 

betekent dit dat we op dit moment 

uitsluitend windmolens in de provincie 

Groningen verkopen en produceren en dat 

we het merendeel van onze grondstoffen in 

deze regio inkopen. Het hout waarmee we 

werken, wordt in Stadskanaal gefreesd 

maar verder doen we alles zelf. Technische 

innovaties hebben onze generator 10 tot 20 

keer goedkoper gemaakt dan andere, mede 

daardoor kent onze windmolen een voor 

ondernemers en groepen bewoners 

haalbare prijs. Eén zo’n molen voorziet in de 

energiebehoefte van acht tot tien 

huishoudens. Wij zijn op dit moment op 

verschillende plekken in gesprek met 

groepen bewoners, die zich hebben 

verenigd in energiecoöperaties. Op al die 

plekken zie ik dat het de gemeenschapszin 

bevordert. De dorpsbewoners van 

Nieuwolda bijvoorbeeld, willen lokaal in hun 

eigen energie behoefte voldoen. Het plan 

dat wij hiervoor gemaakt hebben, gaat ook 

uit van een mooie landschappelijke 

inpassing van onze windmolens. Onze 

windmolens voorzien overigens met name 

in die lokale behoefte. De energiebehoefte 

van een aluminiumfabriek is zo groot dat 

deze een grootschalige windmolen nodig 

heeft. De meest duurzame oplossing is een 

slimme combinatie van 2/3 wind- en 1/3 

zonne-energie. Dit zorgt voor een heel mooi 

vlak opbrengstprofiel en leidt, mits slim 

geplaatst, tot een optimaal gebruik van de 

benodigde infrastructuur’, aldus Timo 

Spijkerboer. 

Samenwerking met Libau
Hun manier van werken en het feit dat deze 

kleinschalige windmolens bij uitstek passen 

in het Groninger landschap, leidde ertoe dat 

Libau in 2015 besloot om samen te werken 

met de jongens van EAZ Wind. ‘Windenergie 

en landschappelijke inpassing gaan van 

oudsher niet samen’, zegt Timo Spijkerboer. 

Wij vinden echter dat de cultuurhistorische 

en landschappelijke kwaliteiten van een 

gebied de voorwaarde zijn waarbinnen onze 

windmolens moeten passen. De 

samenwerking met Libau versterkt ons 

verhaal. Dat geldt andersom overigens ook. 

Wij laten immers zien dat het ook rendabel 

is om kleinschalige, landschappelijk 

ingepaste, windmolens op de markt te 

brengen.’

Timo Spijkerboer, bouwer van kleinschalige windmolens bij EAZ Wind:

‘DUURZAME ENERGIE VERGT EEN REGIONALE AANPAK’ 



1818 Onderzoek naar mogelijkheden om grootschalige velden met zonnepanelen in te 

passen in het landschap, zorgvuldige inpassing van zonnepanelen op daken en de 

landschappelijke inpassing van kleinschalige windmolens: Libau is op 

verschillende manieren betrokken bij duurzame energie. Waar wij erin slagen 

een verbinding te maken tussen onze wensen en die van de energiewereld, 

ontstaan regelmatig bijzondere oplossingen. 

Duurzame energie staat ook bij Libau hoog op de agenda. Zo hoog zelfs dat we hier begin 

2016 een ‘Libau on tour’ aan wijdden. We deden dit in samenwerking met de Natuur- en 

Milieufederatie die aansluitend een symposium over duurzame energie organiseerde. 

Onze excursie voerde de ruim 80 deelnemers langs groot- en kleinschalige windmolens 

en bood hen de kans om zich een beeld te vormen van de effecten op het landschap. De 

excursie voerde bovendien naar Groningen Airport Eelde, waar een grootschalig veld met 

zonnepanelen gerealiseerd gaat worden. De gemeente Tynaarlo grijpt dit plan aan voor de 

ontwikkeling van een bredere visie op de toekomst van dit gebied. 

ONDERZOEK GROOTSCHALIGE ZONNEVELDEN

Welke types landschap zijn geschikt voor de inpassing van grootschalige velden met 

zonnepanelen, hoe groot kan zo’n veld zijn en welke maatregelen moet je nemen om zo’n 

zonneveld op deze plek en in dit landschap goed in te passen: deze vragen vormen de 

basis voor het onderzoek dat wij in opdracht van de provincie Groningen verrichten naar 

de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing van grootschalige velden met 

zonnepanelen. Zo’n veld werkt visueel als bebouwing. Belangrijk uitgangspunt is daarom 

dat dergelijke velden bij voorkeur in de randen van steden en dorpen gerealiseerd 

worden en dat het open landschap zoveel mogelijk ontzien wordt. 

De initiatieven die inmiddels bij de provincie zijn ingediend, vormen de basis voor ons 

onderzoek. Wij kijken waar ze liggen, wat de kwaliteiten zijn van het landschap op die 

specifieke plekken en hoe de schaal van het plan en het omringende landschap zich tot 

elkaar verhouden. Op basis van deze analyse kijken we of wij vinden dat het voorgestelde 

veld op deze plek past. Is dat niet het geval dan kijken we op welke wijze het wel zou 

kunnen. De principes die wij formuleren voor de inpassing van grootschalige velden met 

zonnepanelen bieden de provincie handvatten voor het gesprek met huidige en 

toekomstige initiatiefnemers. 

INPASSING KLEINSCHALIGE INITIATIEVEN ZONNEPANELEN

Ook bij kleinschalige initiatieven is een zorgvuldige inpassing van groot belang. Het beeld 

dat een pand ‘neerzet’ in de straat is immers van invloed op de ruimtelijke kwaliteit van 

die straat. Zonnepanelen kunnen dat beeld sterk beïnvloeden, zeker wanneer ze vanuit de 

openbare ruimte zichtbaar zijn. Ze hebben bovendien invloed op het karakter van een 

pand en dat is met name ook van belang wanneer het om een monument gaat. De vraag 

waar of hoe zonnepanelen gelegd worden, is daarom niet alleen belangrijk als het om de 

zon gaat. Om eigenaren van panden op weg te helpen, ontwikkelde Libau in 2015 de 

brochure ‘Ruimte voor zon’. Deze geeft spelregels voor de plaatsing van zonnepanelen op 

daken en op de grond. Libau adviseerde in dat kader al eerder over de plaatsing van 

zonnepanelen op het erf van een boerderij in de gemeente Aa en Hunze. Samenwerking 

met de technisch installateur, die het een uitdaging vond om technische oplossingen te 

bedenken voor onze ideeën voor landschappelijke inpassing, leidde tot een plan waarbij 

L A N D S C H A P P E L I J K E  I N P A S S I N G  D U U R Z A M E  E N E R G I E
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de zonnepanelen in een kuil geplaatst werden. De afgegraven grond werd gebruikt voor 

de realisatie van een met gras ingezaaid talud dat naadloos doorloopt in het omringende 

weidelandschap.  

Monumenten en beschermde dorpsgezichten vergen specifieke aandacht bij de plaatsing 

van zonnepanelen. De eigenaar van een ‘camouflageboerderij’ in de buurt van het 

vliegveld Eelde bijvoorbeeld, wilde dakramen en zonnepanelen plaatsen. Deze 

bombestendige boerderij werd in het begin van de jaren 40 gebouwd door de Luftwaffe 

om gebruikt te worden als garage/werkplaats. Camouflerende maatregelen zorgden 

ervoor dat het pand op het eerste gezicht een Drentse boerderij leek. De 

monumentencommissie adviseerde om het aanvankelijke ‘patchwork’ van zonnepanelen 

en dakvensters te vervangen door een beter geordend geheel. Het totaalbeeld doet nu 

recht aan de bijzondere waarde van dit monument uit een beladen tijdperk.  

De welstandscommissie boog zich in 2015 een aantal keren over aanvragen voor de 

plaatsing van zonnepanelen in beschermde dorps- of stadsgezichten. Om het beeld vanaf 

de straat niet te beïnvloeden, is het advies meestal om de zonnepanelen op een berging 

of op de achterkant van het dak te plaatsen. In Appingedam en Winsum deed zich de 

bijzondere situatie voor dat de achterkanten van de betrokken panden ook vanaf het 

water zichtbaar zijn. Maatwerk en aandacht voor de waardevolle cultuurhistorische 

omgeving zijn in alle gevallen het uitgangspunt. Voor wat betreft de Solwerderstraat in 

Appingedam leidde dit tot de conclusie dat zonnepanelen niet passen in het historische 

karakter van dit deel van Appingedam. De op de zon georiënteerde dakvlakken zijn hier 

naar het Damsterdiep gericht en de visuele impact is groot. 

Om ongewenste situaties te voorkomen, ontwikkelde de gemeente Bedum een 

beleidsnota met criteria voor de plaatsing van zonnepanelen op monumenten en in het 

beschermde dorpsgezicht van Onderdendam. Dit gebeurde mede op initiatief van Libau. 

ASBEST VAN HET DAK, ZONNEPANELEN EROP

Eigenaren van boerderijen moeten voor 2024 het asbest van hun dak verwijderd hebben. 

De provincie stimuleert hen, middels een subsidieregeling, om het nieuwe dak te beleggen 

met zonnepanelen. Hoewel zonnepanelen welstandsvrij zijn, stelde de provincie een 

positief advies van Libau als voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie. 

De zichtbaarheid van de schuren in het open landschap maakt namelijk dat slecht 

geplaatste zonnepanelen de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving negatief beïnvloeden. 

Wij hebben daarom bij alle aanvragen geadviseerd over de plaatsing van de zonnepanelen 

op het dak. 

Om eigenaren van boerderijen in bredere zin te adviseren over een duurzaam dak, 

startten de Boerderijenstichting en Libau de pilot ‘In Groningen gaat het dak eraf ’. Wij 

willen de eigenaren van boerderijen daarbij wijzen op een breed pakket aan 

dakbedekkingsmaterialen en hun eigenschappen. Onderdeel van het project is een 

prijsvraag voor innovatieve materialen waarbij ondernemers worden uitgedaagd om 

duurzame dakbedekkingsmaterialen en slimme daken te ontwikkelen. 

WINDMOLENS

Grootschalige windmolens zijn wat ons betreft zowel in open als in kleinschalig landschap 

moeilijk inpasbaar. Wij gaan daar dan ook in alle gevallen behoedzaam mee om. Dit 

betekent niet dat we windenergie afwijzen, in tegendeel. In 2015 adopteerden wij de 

kleinschalige windmolen van EAZ Wind. Technische innovatie, een regionale benadering en 

landschappelijke inpassing leiden hier tot een in alle opzichten duurzame oplossing. 

Solwerderstraat Appingedam. 

Advies: geen zonnepanelen (rechts)

Goed ingepaste zonnepanelen 

dorpshuis Onderdendam (links)
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‘Kloosterburen en Ulrum liggen beide in krimpgebieden. Dergelijke gebieden dagen uit om totaal anders te gaan denken. 

Alles wat we in de periode na de laatste wereldoorlog normaal zijn gaan vinden, moeten we vergeten. Die naoorlogse lijn 

is overigens ook maar een pad dat we ooit zijn ingeslagen. We moeten opnieuw gaan bepalen hoe we met elkaar willen 

wonen, hoe we voor elkaar willen zorgen, op welke waarden we willen bouwen. Wat ik zie, is dat de geschiedenis van 

een plek daarvoor handvatten kan bieden. In Kloosterburen bijvoorbeeld, biedt de wijze waarop mensen in het klooster 

met elkaar woonden, werkten en voor elkaar zorgden, inspiratie voor de keuzes die nu gemaakt worden. Grijp je de 

handvatten die de geschiedenis biedt, dan krijgt ieder dorp als vanzelf weer een geheel eigen karakteristiek.’



21‘Ik was nieuwsgierig’, zegt Tim 
Willems-Kruize. ‘De bewoners van 
Ulrum namen de verantwoordelijkheid 
voor de toekomst van hun dorp over 
van de gemeente. Maar wat namen ze 
dan precies over, hoe gingen ze dat 
doen en zou dat wel goed gaan. Wat 
betekent het voor mijn rol als 
stedenbouwer, wanneer 
dorpsbewoners zelf gaan bepalen hoe 
ze omgaan met panden, plekken en 
verbindingen in hun dorp?’ 

Gedreven door nieuwsgierigheid meldde 

Tim zich in 2014 als vrijwilliger bij ‘Deel & 

Ulrum’, het project dat van Ulrum weer een 

toekomstbestendig dorp moet maken. 

Bewoners staan aan het stuur, gemeente, 

provincie, woningcorporatie en andere 

professionals bieden waar nodig 

ondersteuning. Twee jaar later heeft Tim 

met vele bewoners door het dorp 

‘gestruund’, op zoek naar de plekken, 

verbindingen en panden die een rol spelen 

in hun verhalen. Hij ziet de 

overeenkomsten en de verschillen tussen 

dat wat bewoners op de kaart zetten en 

zijn eigen kaart. ‘De verbindingen die voor 

hen belangrijk zijn, staan ook op de kaart 

die ik als stedenbouwer als waardevol zou 

aangeven en datzelfde geldt voor de 

gebiedjes die volgens de dorpsbewoners 

een eigen karakter hebben. Het verschil 

ontstaat op het niveau van het pand. De 

cultuurhistorische waarde van een pand 

wordt door iedereen gezien, evenals het 

feit dat er sprake is van 

bebouwingsensembles. Zeldzaamheid zegt 

bewoners niets. Als ze niks met een pand 

hebben, maakt het hen niet uit dat dit de 

laatste in zijn soort is.’

Toekomstgericht
‘De bewoners van Ulrum kijken vooral naar 

de potentiële mogelijkheden van een 

gebouw. Heeft het geen toekomst meer, 

dan kan het wat hen betreft gesloopt 

worden. Dat zit overigens ook wel heel erg 

in de cultuur van Ulrum. Sinds de Tweede 

Wereldoorlog is de blik in Ulrum op de 

toekomst gericht, afbreken en vernieuwen 

is de ‘way of life’. Deze eigenschap heeft 

ertoe geleid dat het dorp verrommeld is, 

maar kan misschien ook als kwaliteit 

worden ingezet om het dorp weer 

toekomstwaarde te geven. De kaart van 

1825 laat zien dat Ulrum in die tijd heel dun 

bebouwd was. De woningen die er stonden, 

werden omringd door boomgaarden en 

ander groen. Is het mogelijk om weer lucht 

en groen te brengen in de structuur die wij 

nu als waardevol beschouwen, door hierin 

te slopen? Dat is de vraag die mij als 

stedenbouwer intrigeert. Mijn behoefte om 

de ruimtelijke kwaliteit overeind te houden 

en toekomstige lijnen te verbinden met de 

geschiedenis van een gebied, zou samen 

met de toekomstgerichte cultuur van Ulrum 

tot een gedurfde en krachtige keuze kunnen 

leiden’, aldus Tim Willems-Kruize. 

Verbinding
‘De grote waarde van deze manier van 

werken, waarbij de bewoners zelf de 

verantwoordelijkheid voor de toekomst van 

hun dorp dragen, is dat je draagvlak creëert. 

Uiteindelijk kan een dorp het niet zelf, wat ik 

zie is dat het op strategisch niveau mis gaat. 

Ook hier geldt weer dat verbinding het 

krachtigste middel is. De bewoners weten 

als geen ander de problemen van een dorp 

te benoemen. Professionals kunnen hen 

helpen om deze naar een strategisch niveau 

te tillen, oplossingen te bedenken en 

prioriteiten te stellen. Wanneer zij hun 

kennis en betrokkenheid verbinden met die 

van ons, ontstaat misschien wel de grootste 

kans om waarde te behouden en te creëren.’

Wij maken het mooier
Niet alleen in Ulrum, ook in Drenthe ervoer 

Tim de kracht die ontstaat wanneer 

professionals en bewoners de krachten 

bundelen. Libau werkte hier, samen met de 

Natuur- en Milieufederatie en het 

Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe, aan 

het project ‘Wij maken het mooier’. 

Bewoners werden in dit kader uitgenodigd 

om plekken aan te dragen die zij graag 

Tim Willems-Kruize, teamleider ruimtelijke kwaliteit Libau:

‘COCREATIE BEWONERS EN PROFESSIONALS KAN TOT GEDURFDE KEUZES LEIDEN’
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mooier zouden maken, de drie organisaties 

koppelden hen aan partijen die hen daarbij 

konden helpen. De plekken met de meest 

ingewikkelde problemen waren volgens Tim 

niet zo eenvoudig te koppelen en bleven dus 

over. ‘Oosterduinen in Norg bijvoorbeeld, 

waar permanente bewoning van de 

recreatiehuizen de ruimtelijke kwaliteit van 

het bos onder druk zet.’ Ook hier merkte Tim 

dat bewoners heel erg oplossingsgericht 

zijn en dat professionele ondersteuning hen 

helpt om meer strategisch te kijken. ‘Wij 

hebben hen gevraagd welke problemen zij 

ervaren, wat de kwaliteiten van het bos zijn 

en welke bewegingen ertoe leiden dat het 

bos hen door de vingers glipt. We helpen 

hen op dit moment om een projectplan te 

maken.’

Klooster & buren
Een dorp waarin de bewoners inmiddels, 

met professionele ondersteuning, op 

strategisch niveau bezig zijn, is 

Kloosterburen. De wens om een coöperatie 

op te richten, was aanleiding om ook met de 

bewoners van een aantal naastgelegen 

dorpen in gesprek te gaan. Eén van de 

gevolgen is dat de bewoners van deze 

dorpen, via de coöperatie, nu werken aan 

een gezamenlijke toekomstvisie. Het 

interessante is dat de dorpen die hierin 

samenwerken ooit samen de gemeente 

Kloosterburen vormden. ‘De oude 

gemeentegrenzen zijn nog niet verdwenen’, 

zegt Tim Willems-Kruize. ‘Ik zie dat ook in 

Ulrum, waar de bewoners nog steeds op het 

westen gericht zijn. Die oude gemeenten 

kenden een logische indeling, op basis van 

de ligging in het landschap. Het is bijzonder 

om te zien dat mensen die verbinding ook in 

deze tijd nog ervaren.’

Kinderen van de Hendrik de 

Cockschool aan de slag met hun dorp



23Waar de overheid een paar jaar geleden over de ‘participatiesamenleving’ 

sprak, spreken wij inmiddels liever over de participerende overheid. Of de 

participerende Libau. In Kloosterburen en Ulrum participeren wij in projecten 

waarin bewoners de regie voeren, in Drenthe riepen we mensen op om met 

ideeën te komen om hun omgeving mooier te maken. Ook hier laten we het 

initiatief bij de bewoners liggen. Zij maken keuzes, wij zetten onze 

professionaliteit in om hen te ondersteunen. 

WERK & ULRUM

Na een vrijwillige start bij ‘Deel en Ulrum’, het project dat Ulrum weer 

toekomstbestendig moest maken en de verantwoordelijkheid daarvoor bij de 

bewoners neerlegde, werd Tim Willems-Kruize van Libau in 2015 projectleider ‘Werk 

en Ulrum’. Dit project brengt samenhang in de verschillende bewonersplannen en 

brengt visueel in beeld waar in Ulrum kansen en kwaliteiten liggen. Landschappelijke, 

cultuurhistorische en stedenbouwkundige kwaliteiten en knelpunten worden daarbij 

meegenomen, evenals de mogelijkheden om de leefbaarheid te versterken. Werk & 

Ulrum zorgt bovendien voor afstemming van ontwikkelingen die zich binnen de 

verschillende thema’s voordoen. Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs of zorg 

bijvoorbeeld, kunnen ook gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit of de 

leefbaarheid van een dorp. 

Libau ontwikkelde in 2015 een ‘gereedschapskist’ voor de bewoners van Ulrum, die hen 

de kans biedt om keuzes te maken op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. De kist 

bevat handvatten om waardevolle panden op te knappen, tips om panden samen te 

voegen en om van een winkelpand een goed woon/werkpand te maken. De ‘kist’ bevat 

bovendien principes voor het slopen van panden. Waar zou je kunnen slopen, wat kun 

je met de vrijkomende ruimte doen. Wij zeggen niet waar gesloopt moet worden, dat 

bepalen de bewoners zelf. Zij staan aan het stuur, wij ondersteunen.

WIJ MAKEN HET MOOIER

Op initiatief van de Natuur- en Milieufederatie, werkten Libau, de NMF en het 

Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe in 2015 samen aan ‘Wij maken het mooier’. 

Er werd een website gelanceerd waarop mensen ideeën konden posten om plekken 

mooier te maken. Een deel hiervan kende al een lange geschiedenis en kwam niet 

vooruit. ‘Wij maken het mooier’ gaf deze projecten een zetje door de bewoners te 

koppelen aan organisaties die hen konden helpen. 

KLOOSTERBUREN

De inwoners van Kloosterburen, Hornhuizen, Kruisweg, Kleine Huisjes en Molenrij 

ontwikkelen een visie op de toekomst van hun dorpen. Dit gebeurt op initiatief van 

de coöperatie Klooster & Buren, waarvan bewoners uit deze dorpen lid kunnen 

worden. De toekomstvisie wordt ontwikkeld in een aantal workshops, waarin 

geïnventariseerd wordt wat er in de dorpen leeft en waarover de toekomstvisie zou 

moeten gaan. Op basis hiervan worden thema’s benoemd die de betrokkenen verder 

gaan onderzoeken. Zorg kan zo’n thema zijn, evenals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, 

onderwijs en wonen. Behalve een visie, moeten de workshops uiteindelijk ook een 

lijst opleveren met concrete projecten. Libau ondersteunt de coöperatie bij de 

ontwikkeling van de toekomstvisie en participeert in dat kader onder andere in de 

workshops. 

D E  P A R T I C I P E R E N D E  L I B A U
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‘We wilden een schuur die de bestaande boerderijen een rustige achtergrond biedt. 

Beide boerderijen, waaronder een rijksmonument, komen hierdoor tot hun recht. 

Een boerderij is vaak al generaties lang in de familie en boeren voelen het als hun 

plicht om deze goed door te geven aan de volgende generatie. Duurzaamheid, in 

alle opzichten, daar draait het dan om. Behalve groeiruimte, speelt ook de 

ruimtelijke kwaliteit van het geheel daarbij een rol.’  



25‘Agrarisch ondernemers zijn zich 
steeds meer bewust van de noodzaak 
om aandacht te schenken aan 
ruimtelijke kwaliteit bij hun 
nieuwbouwplannen. Tegelijkertijd zijn 
ze vaak bang dat een architect hun 
uitbreidingsplan alleen maar duurder 
maakt. Ik ben ervan overtuigd dat een 
architect hen op alle manieren winst 
oplevert. De eigenaren van Nieuw-
Bocum bij Kloosterburen bijvoorbeeld, 
kregen meer ruimte, flexibele 
gebruiksmogelijkheden, een mooi en 
afgerond erf en een schuur die niet 
alleen goed in het omringende 
landschap past, maar de bestaande 
boerderijen in de directe omgeving ook 
mooi tot hun recht laat komen. Het 
bouwbedrijf waarmee wij 
samenwerkten, zorgde voor een forse 
besparing op het staal waarin de 
nieuwe schuur is uitgevoerd. Alle 
onderdelen zijn computergestuurd en 
buitengewoon slim vervaardigd, ze 
hoefden alleen nog maar in elkaar 
gezet te worden’, aldus architect 
Rob Hendriks. 

Participeren in het project van de boer
‘Ik ben me heel erg bewust van het feit dat 

ik participeer in het project van de boer. Zijn 

wensen staan voorop en het is mijn taak om 

te begrijpen wat hem beweegt om een 

nieuwe schuur te bouwen. Stap voor stap 

loop ik met de eigenaar een heel traject. 

Iedere stap geeft nieuwe keuzes. Dat begint 

wat mij betreft met de vraag waar de 

schuur gebouwd gaat worden: op het erf, 

over de rand van het erf heen of buiten het 

bestaande erf. De eigenaren van Nieuw-

Bocum zagen twee opties: twee bestaande 

schuren slopen en vervangen door één 

nieuwe schuur, of de nieuwe schuur dwars 

in de schuur van het naastgelegen 

Oud-Bokum plaatsen. Deze laatste werd 

een aantal jaren geleden door hen 

aangekocht. Een erfanalyse door een 

landschapsarchitect maakte duidelijk dat de 

erven van de beide boerderijen altijd 

onafhankelijk van elkaar gefunctioneerd 

hebben. Op beide erven zijn in de loop van 

de jaren schuren bijgebouwd. 

Het advies was om het principe van 

ensembles van gebouwen op gescheiden 

erven overeind te houden en de conclusie 

was vervolgens al snel dat het slopen van 

de twee bestaande schuren daarbij de beste 

optie was.’ 

Slim inpassen en ontwerpen
De zoektocht naar het maximaal te 

bebouwen oppervlak leidde, in combinatie 

met de eis van een maximale goothoogte 

van 5,5 meter, tot een ontwerp waarin de 

wanden en het dak telkens de hoek om 

‘knikken’. ‘De bebouwingsruimte werd 

bepaald door de oprijlaan, de draaicirkel van 

vrachtwagens op het erf, de schuine weg 

die naast de schuur de dijk oploopt, de 

naastgelegen sloot en de te behouden 

zichtlijn vanuit de keuken. De goothoogte 

mocht bovendien niet boven de 5,5 meter 

uitkomen’, aldus Rob Hendriks. ‘Slim 

inpassen en ontwerpen leverde een schuur 

op met een vloeroppervlakte van 2600 m2, 

wat neerkomt op 600 m2 meer dan de 

eigenaren op dit moment nodig hebben. 

Doordat de schuur flexibel in te delen is, 

kunnen zij met deze extra ruimte optimaal 

inspelen op toekomstige wensen. ‘Knikken’ 

in het dak en de wanden zorgen ervoor dat 

de schuur ondanks de inhoud nergens een 

kolossale hoogte heeft. De nieuwe schuur 

vormt bovendien, samen met de twee 

naastgelegen oude schuren, een 

‘meerkapper’. Deze vorm komt van oudsher 

in Groningen en met name ook in de 

omgeving van Nieuw-Bocum voor. Omdat 

gebouwen in het omringende open 

landschap op grote afstand zichtbaar zijn, 

spelen de maat en de positionering een 

belangrijke rol. Waar in Drenthe de 

aanraakbaarheid van een boerderij om een 

hele gedetailleerde vormgeving vraagt, 

moet de architectuur van agrarische 

nieuwbouw in Groningen vooral op 

hoofdlijnen kloppen. De stoere vorm van de 

schuur past wat mij betreft bij uitstek bij het 

stoere karakter van dit kleilandschap’, aldus 

Rob Hendriks. 

Rob Hendriks, DAAD Architecten: 

‘ARCHITECT GEEFT AGRARISCHE NIEUWBOUW TOEKOMSTWAARDE’



26 Groningen en Drenthe bestaan beide voor het merendeel uit platteland en het 

landschap wordt in beide provincies in hoge mate bepaald door de landbouw. De 

kwaliteit ervan is dan ook nauw verbonden met de ontwikkelingen die zich 

binnen die landbouw voordoen. Een duurzame toekomst voor het buitengebied 

vraagt om ruimte voor de ontwikkeling van de landbouw. Waar een toenemend 

aantal boerderijen de agrarische functie verliest, vraagt het echter ook om 

ruimte voor nieuwe bestemmingen. Wij denken in mogelijkheden en geloven in 

combinaties die ook leiden tot behoud van ruimtelijke kwaliteit. 

BOERDERIJEN AAN DE WADDENKUST

December 2010 kreeg het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ groen licht van het 

Waddenfonds. De ruim 2 miljoen euro die daardoor beschikbaar kwam, bood LTO-Noord, 

Landschapsbeheer Groningen en Libau de kans om hun ambitie voor de kwaliteit van het 

boerenlandschap in Groningen te realiseren. Doel was het vinden van een nieuw evenwicht 

tussen de belangen van boeren die een gezond bedrijf willen runnen en het verlangen van 

bezoekers en bewoners om de kernkwaliteiten en de identiteit van het waddenlandschap te 

behouden. Toen het project begin 2016 werd afgesloten, hadden 27 eigenaren van 

boerderijen in het waddengebied gebruik gemaakt van de regeling. Zij bouwden een nieuwe 

schuur, herstelden de bestaande schuur of het woonhuis of versterkten de ruimtelijke 

kwaliteit van het erf door nieuw groen aan te planten. De eigenaren van een monumentale 

boerderij in Beerta grepen de subsidie van het Waddenfonds aan als kans voor de realisatie 

van een integraal plan. De boerderij kreeg de oorspronkelijke details terug, op het erf 

verscheen een nieuwe stroschuur en ze legden een slingertuin aan. Niet al deze 

maatregelen werden overigens uitgevoerd in het kader van het Waddenfondsproject. 

Evenals andere eigenaren stopten ook zij veel eigen tijd en geld in hun project. De winst van 

het Waddenfondsproject is daardoor vele malen groter geworden dan aanvankelijk was 

ingeschat. 

Vijf nieuwe schuren werden gebouwd in het kader van het Waddenfondsproject. Allemaal 

hebben ze een eenvoudige vorm en bewijzen ze dat ook een modern bedrijf goed in het 

landschap kan worden ingepast. 

MAATWERKBENADERING

Libau voerde in 2015 in de provincie Groningen in totaal 40 gesprekken in het kader van de 

maatwerkbenadering. Deze gesprekken leidden in het merendeel van de gevallen tot een 

goed ingepast plan voor agrarische nieuwbouw en versterking van de ruimtelijke kwaliteit 

van het erf. In Onderdendam bijvoorbeeld, wilde de eigenaar van een agrarisch bedrijf in het 

voormalige stroomgebied van de Delthe zijn bedrijf uitbreiden. Het erf is een losliggend 

element in een open en weids kleilandschap. Van het historische erf resteert alleen een deel 

van de oorspronkelijke gracht. Het bouwplan betreft het vervangen van een bestaande 

opstal door een nieuwe ligboxenstal en het verlengen van de bestaande sleufsilo’s. De 

maatwerkbenadering leidde ertoe dat de nieuwe stal, door de gekozen oriëntatie, logisch 

binnen de ruimte van het erf wordt gepositioneerd. Om het geheel landschappelijk in te 

passen, worden wilgen geplant in de slootwal die de noordelijke grens markeert.   

W E R K E N  A A N  E E N  L E E F B A A R  P L A T T E L A N D



27

Serrestal

In Sebaldeburen wilde de eigenaar van een agrarisch bedrijf aan het Westerzand een 

serrestal bouwen. Het bedrijf ligt op de noordflank van de noordelijke zandrug met 

daarop de dorpenreeks Doezum, Grootegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk en Faan. 

Het erf ligt op enige afstand van het hoofdlint tussen de kenmerkende met houtsingels 

beplante kavels. Het bestaande hoofdgebouw is aangeduid als karakteristiek pand. Om 

ervoor te zorgen dat de nieuwe stal goed wordt ingepast in de omgeving, ontwikkelde 

Libau een erfontwikkelingsplan en aanvullende uitgangspunten voor de vormgeving van de 

stal. In het erfontwikkelingsplan zijn de ruimtelijke randvoorwaarden voor de inpassing 

van serrestallen uitgewerkt, zoals die door ons voor de gemeente Grootegast werden 

ontwikkeld.  

Nieuwbouw en windmolen

De eigenaar van een agrarisch bedrijf aan de Graauwedijk in Overschild diende een plan 

in voor de bouw van een vervangende woning en het plaatsen van een kleinschalige 

windmolen. De nieuwe woning wordt zodanig geplaatst dat deze aan de voorzijde 

meedoet in de stedenbouwkundige structuur van het dorpslint. De windmolen 

wordt op het achtererf geplaatst. Om het geheel landschappelijk in te passen, 

wordt de singelbeplanting op de erfgrens doorgetrokken. Rond de woning wordt 

bovendien een erf gecreëerd.  

Inpassing megastallen

De plannen voor een tweetal megastallen in de gemeente Vlagtwedde, leidden tot 

intensieve voortrajecten van onderhandelen en bijstellen. Verschillende partijen, 

waaronder architectenbureaus, zaten hierbij samen om de tafel. Uitgangspunt was 

dat dergelijke grootschalige agrarische complexen mogelijk moeten zijn, mits dit 

de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving niet schaadt. Dit betekende in de eerste 

plaats dat de schaal van de bedrijfsgebouwen terug moest worden gebracht tot 

een herkenbare maat. Plannen voor complexen met meerdere stallen waren het 

resultaat. Om het geheel goed in te passen in de omgeving, zijn bovendien 

omvangrijke landschapsplannen gemaakt.   

INVENTARISATIE CULTUURHISTORISCHE WAARDEN EN 

PLANOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN

Soms is het plan van een agrarisch ondernemer dermate ingrijpend dat een goede 

landschappelijke inpassing zonder meer niet voldoende is. De eigenaar van een 

tweetal boerderijen bij Krewerd bijvoorbeeld, wilde zijn bedrijfsactiviteiten 

concentreren op de boerderij waar hij woont. Het plan daarbij was om de schuur 

achter deze boerderij te vervangen door een modern exemplaar. De andere 

boerderij wilde hij slopen en als woonkavel verkopen. Libau inventariseerde en 

analyseerde de cultuurhistorische waarden en de planologische (on)

mogelijkheden op beide locaties en kwam tot de conclusie dat zijn plan te weinig 

ruimte bood om te ondernemen. De ondernemer kreeg het advies om zijn 

plannen te herijken. 

erfomsingeling

waterloop

sloten/polderdijk

dijkweg

oorspronkelijke bebouwingsstructuur

latere toevoegingen/schuren

doorzicht
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‘Wonen en werken zijn van oudsher onlosmakelijk met elkaar 
verbonden op boerenerven. Het mooie van ons plan is dat die 

verwevenheid hersteld wordt. Het erf wordt weer een 
economische eenheid.’
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huis of tuin te groot vinden, vinden in 
het dorp geen alternatief. Verhuizen ze 
naar een appartementencomplex dan 
missen ze in veel gevallen hun tuin. 
Zodra je zorg nodig hebt, kom je in 
Nederland terecht in een aanbod dat 
gebaseerd is op systemen. Wij denken 
vanuit mensen en kwamen zo op een 
geïntegreerd concept van wonen, 
welzijn, zorg en toerisme in een 
kwalitatief hoogwaardige en groene 
omgeving. Deze vernieuwende 
combinatie maakt ook een gezonde 
bedrijfsvoering mogelijk.’

‘Wonen op het erf’, heet het project dat 

Marja Takens en Bert Pathuis ontwikkelen 

op het erf van hun eigen boerderij ‘Huis te 

Zeijen’, net buiten Zeijen. 16 levensloop-

bestendige woningen willen ze hier 

combineren met acht kamers voor logies 

met ontbijt. Wanneer je in Nederland iets 

vernieuwends ontwikkelt, loopt je tegen 

allerlei regels aan. De toeristische kamers 

voldeden niet aan de regels voor een bed & 

breakfast en kregen daarom het label 

‘logies’, zorgwoningen waren volgens de 

gemeente beter in te passen dan 

zelfstandige wooneenheden. ‘Wij willen dat 

stempel echter niet. Wij gaan voor een 

nieuwe combinatie en een vernieuwend 

concept, buiten alle systemen en hokjes om’, 

aldus Bert en Marja. Dat ook de gemeente 

Tynaarlo en de provincie Drenthe hiervan de 

kansen zien, blijkt uit het feit dat zij van dit 

project inmiddels een gezamenlijke pilot 

maakten.   

Erfanalyse
Het eerste ontwerp dat Bert en Marja 

indienden, leek volgens de welstands-

architect te veel op een woonwijk en paste 

niet in de landelijke omgeving. Het advies 

om een landschapsarchitect bij het plan te 

betrekken, leidde via een erfanalyse tot 

een ontwerp dat wel in het omringende 

landschap past. ‘Onze boerderij staat net 

buiten Zeijen, in het oude 

heideontginnings-landschap. Kenmerkend 

voor de erven in dit gebied is de combinatie 

van een grote schuur met één of meerdere 

kleinere schuren en open zicht vanaf de 

weg op het voorhuis. Deze kenmerkende 

eigen-schappen zijn de basis voor de 

nieuwe ontwerpschets. De beukenhaag 

voor de boerderij gaat weg, het erf blijft 

een erf en het wonen daarop wordt 

gerealiseerd in gebouwen die ogen als een 

schuur. 

De architect heeft één grote schuur met 

woningen getekend en enkele kleinere. 

Wij ervaren dit zelf als landschappelijk heel 

mooi ingepast en zijn erg blij dat we dit 

gedaan hebben. De ruimtelijke kwaliteit die 

nu ontstaat, voegt kwaliteit toe aan ons 

plan als geheel. We zijn van plan om de 

landschapsarchitecte ook bij de verdere 

uitwerking van ons plan te betrekken. 

De inrichting van de ruimte bepaalt 

namelijk in hoge mate de kwaliteit van de 

woonbeleving.’

Economische eenheid
‘De combinatie van wonen, zorg en logies 

biedt op verschillende manieren 

vernieuwende kansen. De mensen die 

zorgen voor de ontbijtservice, het 

verschonen van de bedden en het 

schoonmaken van de kamers kun je ook 

inzetten bij het wonen. De thuiszorg die nu 

al een zorgsteunpunt in onze boerderij 

bemenst, is ook beschikbaar wanneer 

mensen met een zorgvraag tijdelijk bij ons 

verblijven. Hierdoor kunnen we ook 

mensen die uit het ziekenhuis komen en 

tijdelijk extra zorg nodig hebben een plek 

bieden, of stellen waarvan de één de 

mantelzorger is van de ander. Het grote 

voordeel ten opzichte van een verpleeghuis 

of revalidatiecentrum is dat partners bij 

ons mee kunnen komen’, aldus Bert en 

Marja.  

De mensen die straks op het erf van het 

Huis te Zeijen wonen, hebben niet alleen 

zorg dichtbij maar ook volop kansen om 

actief te blijven. Ze kunnen in de moestuin 

werken, of bijdragen in het onderhoud van 

het groene erf. Buren kunnen elkaar 

bovendien praktische hulp bieden. Zoals 

dat al eeuwen gaat, rond erven bij Zeijen.   

Marja Takens en Bert Pathuis, ontwikkelen vernieuwend concept op hun erf: 

‘WIJ DENKEN VANUIT MENSEN EN BUITEN ALLE SYSTEMEN OM’
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A D V I S E R I N G  I N  C I J F E R S

ADVIESAANVRAGEN GRONINGEN 

        

GEMEENTEN  ARCHEOLOGIE MONUMENTEN KEUKENTAFEL GESPREKKEN HUISADVISEURSCHAP

 2013  2014  2015  2013  2014  2015  2013  2014  2015  2013  2014  2015

Appingedam  4  6  10  5  8  12  0  0  0  0  0  0

Bedum  7  6  4  5  2  9  1  0  1  0  0  0

Bellingwedde  3  3  0  10  5  8  2  0  2  1  1  1

Delfzijl  13  21  32  7  7  6  1  4  3  0  0  0

Eemsmond  36  18  26  9  10  22  9  9  0  4  9  8

Grootegast  6  2  4  2  0  1  2  4  3  6  11  4

Groningen  3  3  0  pm  pm  pm  0  0  1  0  0  0

Haren  16  29  27  8  8  8  0  0  0  6  8  7

Hoogezand-Sappemeer  1  4  6  pm  pm  pm  2  0  0  0  0  0

Leek  4  8  3  1  1  2  6  3  1  0  0  0

Loppersum  11  29  23  7  10  23  4  5  4  0  0  0

De Marne  9  8  4  5  7  13  0  1  0  1  0  0

Marum  2  1  0  2  4  1  0  0  0  0  0  0

Menterwolde  4  0  0  1  0  1  3  2  2  0  0  0

Oldambt  34  34  57  3  5  9  1  1  0  0  0  0

Pekela  7  4  3  0  0  0  10  1  1  0  0  0

Slochteren  13  11  9  4  2  5  3  1  7  1  1  2

Stadskanaal  7  1  2  6  4  2  3  3  2  2  0  0

Ten Boer  8  9  8  4  1  2  1  0  0  0  0  0

Veendam  11  8  11  pm  pm  pm  1  2  4  0  0  0

Vlagtwedde  4  7  2  2  13  6  3  2  4  2  4  1

Winsum  18  14  12  5  3  9  3  4  1  3  6  5

Zuidhorn  20  31  11  3  3  2  7  7  4  1  0  0

Totaal  241  257  254  89  93  141  62  49  40  27  40  28
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ADVIESAANVRAGEN GRONINGEN            

GEMEENTEN  WELSTAND

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Appingedam  49  73  61  49  69  65

Bedum  95  57  42  63  49  52

Bellingwedde 86 65 42 45 45 47

Delfzijl 160 108 92 79 90 118

Eemsmond 147 105 105 109 114 103

Grootegast 141 88 58 83 74 75

Groningen 1353 1296 1049 1174 1353* pm

Haren 152 134 91 115 106 107

Hoogezand-Sappemeer 141 98 86 76 57 70

Leek 185 111 83 101 79 127

Loppersum 87 71 59 64 91 135

De Marne 98 64 59 45 56 54

Marum 123 51 22 1 1 0

Menterwolde 109 97 46 53 36 42

Oldambt 238 179 150 109 111 103

Pekela 46 37 42 43 31 25

Slochteren 125 97 83 84 60 82

Stadskanaal 190 161 122 86 81 117

Ten Boer 90 56 44 40 37 36

Veendam 167 109 84 54 63 84

Vlagtwedde 177 141 116 91 78 58

Winsum 85 90 55 46 47 83

Zuidhorn 164 117 113 81 154 113

* t/m oktober

Totaal 4208 3405 2704 2691 2882 1696

ADVIESAANVRAGEN DRENTHE            

GEMEENTEN  WELSTAND      ARCHEOLOGIE       MONUMENTEN

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Assen pm pm 0 5 14 8 4 1 0

Aa en Hunze 112 pm pm** 33 46 43 4 1 1

Borger Odoorn 119 96 95 25 30 35 1 0 2

Coevorden 133 141 147 29 50 32 1 2 2

De Wolden 13 13 12 16 14 13 0 4 4

Emmen pm 173 269 0 0 0 7 1 5

Hoogeveen 127 118 100 1 0 0 4 0 4

Midden Drenthe pm pm pm** 6 13 19 3 1 6

Meppel 26 5 0 1 0 0 9 0 0

Noordenveld 121 163 135 16 7 16 4 9 7

Tynaarlo 159 230 234 1 0 0 10 2 3

Westerveld 120 34 0 30 0 0 6 2 0

** eigen commissie

Totaal 930 973 992 163 174 166 53 23 34
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J A A R R E K E N I N G  2 0 1 5  L I B A U  G R O N I N G E N

BALANS PER 31 DECEMBER 2015       

      

ACTIVA 31 DEC. 2015 31 DEC. 2014

In euro’s

   

MATERIËLE VASTE ACTIVA       

Terreinen en gebouwen  514.940  532.789

Inrichtingskosten  34.965  47.247

Kantoorinventaris  10.457  16.917

 560.362  596.953

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming  10.000  10.000

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren  396.876  353.910

Overige vorderingen en overlopende activa  181.376  285.426

 578.252  639.336

LIQUIDE MIDDELEN

Banken  671.989  657.166

 671.989  657.166

 1.820.603  1.903.455
      



        

33PASSIVA 31 DEC. 2015 31 DEC. 2014   

   

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal  1.376.816  1.353.390

Onderhoudsreserve  90.712  83.212

 1.467.528  1.436.602

BESTEMMINGSFONDSEN

Bestemmingsfonds Steunpunt  44.880  76.897

 44.880  76.897

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren  21.834  28.470

Belastingen en sociale lasten  59.705  39.152

Overige schulden en overlopende passiva  226.656  322.334

 308.195  389.956

 

 

 1.820.603  1.903.455
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EXPLOITATIEREKENING 2015 LIBAU GRONINGEN

    

LASTEN   REKENING  BEGROTING REKENING 

In euro’s  2015  2015  2014    

Personeelskosten  1.019.911  989.550  1.068.411

Huisvestingskosten  35.487  42.000  35.979

Kantoorkosten  54.428  62.000  52.154

Algemene kosten  117.516  114.000  107.668

Afschrijvingen  41.567  57.500  47.984

Rente baten en lasten ( )  2.809  5.000  4.456

 1.266.100  1.260.050  1.307.740

Kosten Steunpunt monumenten  503.315  423.850  461.896

Kosten IWO-project  0  0  0

Overige projecten  262.369  248.600  265.974

 765.684  672.450  727.870

Naar bestemmingsreserve Steunpunt  (32.017)  0  (44.433)

Naar bestemmingsreserve Libau  23.426  (1.850)  (12.813)

 (8.591)  (1.850)  (57.246)

 2.023.193  1.930.650  1.978.364



    35BATEN   REKENING  BEGROTING REKENING 

In euro’s  2015  2015  2014

Adviesopbrengsten  366.835  350.000  320.383

Contributies  4.286  5.000  4.286

Overige opbrengsten  752.963  745.700  808.527

 1.124.084  1.100.700  1.133.196

Baten Steunpunt monumenten  471.298  423.850  417.463

Baten IWO-project  0  0  0

Overige projecten  435.311  413.600  435.205

 906.609  837.450  852.668

Mutaties in reserves Libau  (7.500)  (7.500)  (7.500)

 2.023.193  1.930.650  1.978.364 
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J A A R R E K E N I N G  2 0 1 5  L I B A U  G R O N I N G E N  D R E N T H E

BALANS PER 31 DECEMBER 2015       

      

ACTIVA 31 DEC. 2015 31 DEC. 2014

In euro’s

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren  53.774  23.415

Overige vorderingen en overlopende activa  85.566  166.269

 139.340  189.684

LIQUIDE MIDDELEN

Banken  3.228  16.909

 3.228  16.909

 142.568  206.593

      

      

PASSIVA 31 DEC. 2015 31 DEC. 2014

     

EIGEN VERMOGEN       

Kapitaal  (132.254)  (137.990)

 (132.254)  (137.990)

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren  155.603  142.930

Belastingen en sociale lasten  73.346  69.527

Overige schulden en overlopende passiva  45.873  132.126

 274.822  344.583

 142.568  206.593
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EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2015    

LASTEN REKENING BEGROTING REKENING

 2015 2015 2014

Personeelskosten  871.688  860.350  927.492

Huisvestingskosten  11.711  13.000  11.672

Kantoorkosten  19.405  22.500  17.177

Algemene kosten  46.693  52.250  47.040

Afschrijvingen  13.717  20.000  16.011

Rente baten en lasten ( )  0  0  5

 963.214  968.100  1.019.387

Kosten Steunpunt  153.266  458.300  369.797

 153.266  458.300  369.797

Naar bestemmingsreserve Libau  5.736  8.550  (51.904)

 5.736  8.550  (51.904)

 

 1.122.216  1.434.950  1.337.280

BATEN REKENING BEGROTING REKENING

 2015 2015 2014

Adviesopbrengsten  279.349  150.000  243.333

Overige opbrengsten  701.864  824.650  692.543

 981.213  974.650  935.876

Baten Steunpunt  141.003  460.300  401.404

 141.003  460.300  401.404

 1.122.216  1.434.950  1.337.280
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T O E L I C H T I N G  O P  D E  J A A R R E K E N I N G E N  2 0 1 5

Libau kent sinds 2012 twee stichtingen: Libau Groningen en Libau Groningen Drenthe

TOELICHTING LIBAU GRONINGEN 2015

ALGEMEEN     

De exploitatierekening Libau Welstands- en monumentenzorg 2015 sluit af met een 

positief resultaat van € 23.426.

Het gehele resultaat is toegevoegd aan het kapitaal van Libau Welstands- en 

monumentenzorg. Het resultaat is negatief beïnvloed door een mutatie in de 

onderhoudsreserve van € 7.500.

De activiteit Steunpunt monumenten sluit af met een negatief resultaat van € 32.017.

Het gehele resultaat is onttrokken aan het bestemmingsfonds Steunpunt.

ACTIVA

De restwaarde van terreinen en gebouwen is gesteld op € 340.335. Afschrijving vindt 

plaats tot deze waarde over een periode van 30 jaar.

Op de verbouwings- en inrichtingskosten wordt afgeschreven over een periode van 

respectievelijk 30 en 10 jaar.

De kantoorinventaris (apparatuur) wordt afgeschreven in 3 jaar.

De deelneming betreft Groninger Monumenten Fonds N.V.

PASSIVA

Het kapitaal ultimo 2015 bedraagt na toevoeging resultaat (€ 23.426) in totaal 

€ 1.376.816.

Aan de onderhoudsreserve is in het boekjaar per saldo € 7.500 toegevoegd.

Het bestemmingsfonds Steunpunt monumenten heeft betrekking op de activiteiten van 

het Steunpunt en bedraagt na onttrekking van het resultaat 2015 € 44.880.

LASTEN

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en 

overige kosten kosten personeel en inhuur van derden.

De post huisvestingskosten omvat onderhoud pand, schoonmaakkosten, huishoudelijke 

kosten nuts- en overige kosten.

De post kantoorkosten omvat kantoorbenodigdheden, drukwerk, onderhoud en klein 

aanschaf, porti- en telefoonkosten.

De post algemene kosten omvat accountant- en administratiekosten en accountant, 

vakliteratuur, contributies, verzekeringen, bestuurs- en commissiekosten.

De post afschrijvingen omvat de afschrijving van gebouwen, inrichting en (kantoor)

inventaris.

De activiteiten van het Steunpunt monumenten worden uitgevoerd door Libau 

Welstands- en monumentenzorg o.a. op basis van budgetsubsidies van de Provincie 

Groningen.

BATEN

De contributies zijn gebaseerd op 1,5 eurocent per inwoner met een minimum van € 30 

en een maximum van € 225.

De post overige opbrengsten omvat voornamelijk de dienstverlening aan de Gemeente 

Groningen (stedelijke welstandcommissie) en de doorberekening van personeels- en 

overige kosten aan Steunpunt monumenten, Libau Groningen Drenthe en aan de 

Monumentenwacht Groningen.
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De exploitatierekening Libau Groningen Drenthe 2015 sluit af met een positief resultaat 

van € 5.736. Het gehele resultaat is toegevoegd aan het kapitaal van Libau Groningen 

Drenthe.

PASSIVA

Het kapitaal ultimo 2015 bedraagt na toevoeging resultaat (€ 5.736) in totaal € 132.254 

negatief.

LASTEN

De personeelskosten betreffen salarissen, sociale lasten en pensioenpremies, reis- en 

overige kosten personeel en inhuur van derden.

De posten huisvestings-, kantoor-, algemene kosten en afschrijvingen omvat de 

doorbelasting van kosten vanuit Libau Welstands- en monumentenzorg.

De activiteiten van het Steunpunt worden uitgevoerd door Libau Groningen Drenthe o.a. 

op basis van een budgetsubsidie van de Provincie Drenthe.

BATEN

De post overige opbrengsten omvat o.a. een subsidie van de Provincie Drenthe en de 

doorberekening van personeels- en overige kosten aan het Libau Welstands- en 

monumentenzorg en aan het Steunpunt monumenten.

       

       

TOELICHTING LIBAU GRONINGEN DRENTHE 2015 
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