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tweede luidklok 

kerktoren Zuidwolde 

De monumentencommissie advi-

seerde in 2012 over de plaatsing van 

een tweede luidklok bij de twaalf-

de-eeuwse kerktoren van zuidwolde.  

Achtergrond was de wens om de 

begrafenistraditie, die tot de Tweede 

Wereldoorlog heeft bestaan, in ere te 

herstellen. De toren is aangesloten bij 

de Monumentenwacht en wordt peri-

odiek geïnspecteerd. De bouwtechni-

sche staat van de toren was hierdoor 

goed in beeld. Uit het inspectierapport 

van de Monumentenwacht bleek 

bovendien dat de bestaande klokken-

stoel is gemaakt om drie klokken te 

dragen. Alleen de grootste daarvan 

was nog aanwezig. De klokkenstoel is 

zwaar uitgevoerd en kan volgens de 

Monumentenwacht de extra belasting 

dragen, mits alle verbindingen wor-

den versterkt en de twee onderste 

draagbalken worden vervangen. Een 

tweede onderzoek, uitgevoerd  door 

een gespecialiseerd Duits ingenieurs-

bureau, bevestigde deze conclusie. De 

monumentencommissie adviseerde 

daarom positief ten aanzien van het 

bijplaatsen van een tweede luidklok. 

keukentafelgesprekken

Aanleiding: bouwaanvraag uitbreiding 

agrarisch bedrijf. 

Resultaat: een levensvatbaar bedrijf en 

goede inpassing in het landschap door 

een wijziging van het oorspronkelijke 

bouwplan en de ontwikkeling van een 

aanvullend landschapsplan.

in cijfers

Bouwplannen: 42 behandeld, waarvan 

23 niet strijdig en 19 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.   

Archeologische adviezen: 4 

keukentafelgesprekken: 1

Erfgoed/monumentenadviezen: 1

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 van Libau, die geman-

dateerd zijn door de grote welstands-

commissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Bedum in 2012 als 

volgt samengesteld:

•	ir.	K.	de	Haan,	architect

•	ir.	J.	van	de	Bospoort,		 	

 stedenbouwkundige

•	ing.	T.	Bouman	arch	AvB,	architect

•	ir.	M.D.	Dijkstra,	stedenbouwkundige	

•	T.	Zondag,	architect	

•	R.	van	der	Molen,	voorzitter	

•	ir.	N.E.	Gerritsma,	architect

•	Mw.	R.	Pot,	voorzitter

•	Mw.	ir.	A.	Ritzema,	architect

•	ir.	P.W.	Havik,	voorzitter

•	ir.	H.	Spoelstra,	architect	

•	ing.	M.	Hendriks	arch	AvB,	

   rayonarchitect 

 

u i t g e l i c h t 

Bedum: cijfers & resultaten

welstandsadvieZen

•	Realisatie	poedertoren	naast	

bestaande toren Bedum: toepassing 

welstandscriteria betekende dat de 

nieuwe toren een bekroning in een 

ingetogen donkere kleur zou moe-

ten krijgen. De welstandscommissie 

besloot echter de lichte kleur van 

de bestaande toren als uitgangspunt 

te nemen. Het resultaat is dat de 

nieuwe toren een bekroning krijgt 

in de vorm van een transparante 

omloop. Deze past hierdoor goed bij 

de bestaande toren. 

•	Centrumplan	Bederawalda:	

advisering welstandscommissie op 

stedenbouwkundig plan waarin geko-

zen werd voor een historiserende 

architectuur, gekoppeld aan een 

moderne vormgeving aan de zuid-

zijde. De welstandscommissie heeft 

met name aangestuurd op voldoende 

uitstraling aan De Vlijt en verblijfs-

kwaliteit aan het achtergelegen plein. 

Het ontwerp is herzien. 
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