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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, archeologie en 
cultureel erfgoed van de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer. Libau is tevens 
vertegenwoordigd in de gemeentelijke 
monumentencommissie. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2015. 

ONDERZOEK GEMEENTELIJKE 

MONUMENTEN

De gemeente 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 bouw- 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.   

ARCHEOLOGISCHE 

BELEIDSKAART

Op verzoek van de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer ontwikkelde 
Libau een nieuwe archeologische 
beleidsnota en een nieuwe 
archeologische beleidsadvieskaart. 
Dit was noodzakelijk vanwege 
wijzigingen in landelijke wetgeving, 
nieuwe wetenschappelijke inzichten 
en de resultaten van archeologisch 
onderzoek in de afgelopen jaren.   

FAUNAPASSAGE 

WESTERBROEK

De provincie ontwikkelt bij 
Westerbroek een natuurgebied 
dat de bestaande natuurgebieden 
Leekstermeer, ‘t Roegwold en het 
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 konden 
worden. Het ging hier om loopgraven 
en een anti-tankgracht, die door de 
Duitsers in het najaar van 1944 waren 
aangelegd en die deel uitmaakten 
van een grotere verdedigingslinie. 
De graafwerkzaamheden zijn onder 

archeologische begeleiding uitgevoerd. 
Libau stelde daartoe het Programma 
van Eisen (PvE) op.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 70 behandeld, waarvan 
56 niet strijdig en 14 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Archeologische adviezen: 6

WELSTANDSCOMMISSIE

De  rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens 
per twee weken. Deze commissie 
bestaat uit ten minste twee personen. 
Dit zijn rayonarchitecten die zijn 
gemandateerd door de grote 
welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie 
vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer in 2015 als 
volgt samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Hoogezand-Sappemeer: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De beoordeling van een tweetal
plannen voor meerdere woningen 
langs het Winschoterdiep te 
Sappemeer leidde tot de conclusie 
dat het beeldkwaliteitsplan voor 
dit gebied te weinig rekening 
had gehouden met de wens 
om panden volledig in hout en 
aardbevingsbestendig te maken. 
De eis om volledig in metselwerk 
te bouwen bleek te streng. 

Welstandsadvisering richtte zich met 
name op de terreininrichting en de 
zijde van de woningen die vanaf het 
diep zichtbaar is. 

• De wens om sportcentrum De
Kalkwijck te renoveren en aan 
de buitenzijde te moderniseren 
leidde tot een voorbespreking 
met de rayonarchitect van 
Libau. Voornaamste doel is het 
terugdringen van het energiegebruik. 
Dit vereist onder andere een betere 

isolatie van de gevels. Het overleg 
leidde tot enkele wijzigingen, waarna 
het plan positief beoordeeld werd. 

• De metamorfose van Theater
Het Kielzog naderde in 2015 zijn 
voltooiing. De hoge kwaliteit van 
de architectuur is inmiddels zowel 
aan de buiten- als aan de binnenzijde 
goed zichtbaar. Herinrichting van het 

Gorechtplein heeft ertoe geleid dat 

het totale complex een kwalitatief 

hoogwaardig plein heeft gekregen.
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