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VOORMALIGE



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed in de 

gemeente Bedum. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2015. 

VOORMALIGE PASTORIE 

BEDUM 

De pastorie behorende bij de 

Nederlands Hervormde kerk te 

Bedum is gebouwd in 1893 en 

momenteel in gebruik als woning. 

Het pand is in de monumenten- 

commissie besproken vanwege herstel 

van bevingsschade, het plan om de 

voorgevel bouwkundig te versterken 

en het achterhuis te verbouwen. Het 

versterken van een deel van de voor-

gevel is noodzakelijk uit oogpunt van 

gaswinning gerelateerde veiligheids-

risico’s. Na overleg ter plaatse met 

een consulent van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, is gebleken dat 

de verzakking van een deel van de 

voorgevel een doorgaand proces is. 

De commissie zag de ingreep daarom 

als een tijdelijke oplossing en gaf het 

advies om op korte termijn een totaal-

plan op te laten stellen waarbij ook de 

fundering wordt meegenomen.   

KEUKENTAFELGESPREK 

ONDERDENDAM

De eigenaar van een agrarisch bedrijf 

in het voormalige stroomgebied van 

de Delthe, bij Onderdendam, wilde 

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. Het 

keukentafelgesprek 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.   

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK BEDUM 

Het plan van de gemeente Bedum om 

de Kleinestraat en het parkeerterrein 

bij de PLUS supermarkt opnieuw in 

te richten, was aanleiding voor een 

archeologisch bureauonderzoek. 

De oudste bewoning van Bedum 

dateert uit het eind van de vroege 

middeleeuwen en vond in eerste 

instantie plaats op twee afzonderlijke 

wierden, die in de loop der tijd 

aaneengroeiden. 

Het plangebied Kleinestraat overlapt 

deels met deze wierde. Eerder 

archeologisch bureauonderzoek 

in de omgeving van deze straat, 

leidde tot de verwachting dat er 

onder de verstoorde bovenlaag 

nog intacte middeleeuwse resten 

liggen. Libau adviseerde daarom om 

de werkzaamheden, die tot onder 

het huidige cunet reiken, onder 

archeologische begeleiding uit te laten 

voeren. Libau stelde ook het voor de 

archeologische begeleiding vereiste 

Programma van Eisen (PvE) op.  

IN CIJFERS

Bouwplannen:  52 behandeld, waarvan 

36 niet strijdig en 16 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Keukentafelgesprek: 1

Archeologische adviezen: 4

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 9

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 

Bedum 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 

Bedum: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Meerdere partijen dienden aanvragen 

in voor de bouw van woningen in 

het plan Ter Laan. Inherent aan 

deze tijd is dat er minder woningen 

worden gebouwd dan de bedoeling 

was. Dit maakt het lastiger voor 

de commissie om de samenhang 

in het gebied te bewaken. Daar 

komt bij dat de prijsklasse waarin 

gebouwd wordt, lager ligt dan 

voorheen. Welstandsadvisering 

leidt desondanks tot een redelijke 

architectonische kwaliteit.  

• De eigenaar van een boerderij

aan de Warffumerweg in 

Onderdendam wilde een nieuw 

dak op een ligboxenstal geheel in 

lichtplaten uitvoeren. De commissie 

vond dat deze lichtplaten een 

hinderlijk beeld zouden opleveren 

en adviseerde om de contouren en 

tussenstukken in donkere beplating 

uit te voeren.   

WONINGEN TER LAAN BEDUM WARFFUMERWEG ONDERDENDAM


