
B e l l i n g w e d d e   c i j f e r s  &  r e s u l t a t e n 

zorghotel Weddermeer

kerk bellingWolde

oudeschans ruimteli jke structuur Weddermeer

museum bellingWolde dorpsstraat vriescheloo

museum bellingWoldedetail museum



Oudeschans 

Wat: inpassing aardappelloods aan de 

rand van beschermd dorpsgezicht.

doel: bedrijfsontwikkeling met minima-

le aantasting van de stedenbouwkundi-

ge en cultuurhistorische structuur.

middelen: studie naar beste positione-

ring van de nieuwe loods en keuken-

tafelgesprek met de eigenaren van het 

agrarisch bedrijf. 

resultaat: een aardappelloods die 

wat vormgeving betreft past bij deze 

bijzondere locatie en  landschappelijk 

optimaal is ingepast. 

Blijham 

Wat: positionering nieuwe dokters-

post. 

doel: versterken ruimtelijke kwaliteit 

raadhuisstraat.  

middel: stedenbouwkundige ana-

lyse braakliggend terrein aan de 

raadhuisstraat.

resultaat: strategische keuze om de 

nieuwe functie aansluitend op de 

bestaande rijwoningen te ontwikkelen. 

hierdoor krijgt het lege terrein een 

‘kop’ en kan het  zich als (zorg)park 

ontwikkelen.  het ontwerp voor het 

gebouw is aangepast aan de omgeving.  

weddermeer

Wat: bouw zorghotel. 

doel: landschappelijke en functionele 

opwaardering van het bestaande recre-

atiepark. 

middelen: overleg met de ontwikkelaar 

en stedenbouwkundige analyse. 

resultaat: een plan dat tegemoet komt 

aan de wens om in de nabijheid van de  

Westerwoldse aa te bouwen en reke-

ning houdt met de landschappelijke 

waarde van dit gebied en de potentie 

van het park. het hotel wordt niet 

direct aan de oever gebouwd maar 

daar wat verder vanaf en krijgt een 

bescheidener bouwvolume dan eerst 

de bedoeling was. het gebouw maakt 

een ‘open gebaar’ naar het landschap.  

Veendiep

aanleiding: plan voor realisatie natuur-

vriendelijke oever. 

product: inventarisatie archeologi-

sche en cultuurhistorische waarden. 

opstellen programma van eisen voor 

archeologische begeleiding vervolgon-

derzoek

mOnumentenadVies

vrijstaande toren bij kerk 

bellingwolde. advies op plan om 

schimmelaantasting van de houten 

constructie van de spits te bestrijden 

door de leibedekking te herstellen 

en dakkapellen op de spits terug te 

brengen. dit advies resulteert in een 

definitief ontwerp met verdekt aan-

gebrachte ventilatieopeningen in de 

timpanen van de dakkapellen

in cijfers

bouwplannen: 42 behandeld, waarvan 

30 niet strijdig en 12 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

contract huisadviseurschap: 

3 adviestrajecten.  

archeologische adviezen: 4 

keukentafelgesprekken: 2

monumentenadviezen: 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 van libau, die geman-

dateerd zijn door de grote welstands-

commissie.

de grote welstandcommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. deze commissie 

was in de gemeente bellingwedde 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

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

u i t g e l i c h t 

bellingwedde: cijfers & resultaten

welstandsadViezen

• Uitbouw woning Hoofdweg Blijham: 

 advies om hoofdvorm te herhalen 

 en iets terug te plaatsen, leidt tot 

 sterke compositie die het huis een 

 duidelijk front verleent.

• Herbouw woning Dorpsweg 

 vriescheloo: advies leidt tot woning 

 die past bij de omringende 

 ‘dwarshuis’- woningen.

• Bouw woning voor bestaand 

schurencomplex Winschoterweg: 

van weinig aansprekende standaard-

woning naar standaardwoning met 

duidelijk front en verzorgde 

materiaalkeuze. 

• Nieuwe entree museum 

 ‘de Wolden’ (oudheidskamer 

 bellingwolde): advies om de nieuwe 

 ingang maximaal te accentueren.  

WinschoterWeg bli jham kerktoren bellingWolde


