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inventariSatie 

naoorlogSe Stedenbouw 

en arcHitectuur 

doel: documentatie stedenbouwkun-
dige structuren en bebouwing uit de 
wederopbouwperiode en een aanzet 
voor de cultuurhistorische waardering 
van de meest belangwekkende steden-
bouwkundige structuren en gebouwde 
objecten. 
middelen: veldwerk, archiefonderzoek 
en onderzoek bouwdossiers, met inzet 
van twee studenten architectuur- 
en stedenbouwgeschiedenis van de 
rug. overleg met mensen van de 
gemeente, leden van de gemeentelijke 
monumentencommissie, deskundigen 
van de rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed. langjarig traject bestaande uit 
verschillende fasen.
resultaat: rapport ‘toonbeeld van 
een voortvarende industrialisatiekern: 
inventarisatie naoorlogse steden-
bouw en architectuur in de gemeente 
Hoogezand-sappemeer’. dit rapport 
geeft een beeld van de belangrijk-
ste stedenbouwkundige structuren 
en het gebouwde erfgoed uit de 
wederopbouwperiode in de gemeente 
Hoogezand-sappemeer. de gemeente 
kan het inzetten bij toekomstige her-
structureringen en mogelijk ook voor 
toekomstige bescherming van waarde-
volle structuren en bebouwing.
aanvullende waarde: dit onderzoek 
vormt een eerste aanzet tot een 

inventarisatie van het wederopbou-
werfgoed in de provincie groningen. 
uiteindelijk kunnen de verschillende 
deelonderzoeken resulteren in een 
provinciebreed referentiekader voor 
de wederopbouwperiode als leidraad 
voor een nadere waardering van het 
wederopbouwerfgoed.

landScHappelijke inpaS-

Sing ScHaalvergroting

een plan voor uitbreiding van een 
agrarisch bedrijf in westerbroek 
leidde tot een dusdanige grootschalige 
erfbebouwing dat het conflicteerde 
met de dorpse schaal van de omgeving. 
keukentafelgesprekken en overleg 
met de dorpsbewoners hebben ertoe 
geleid dat libau in goed overleg een 
landschappelijk inpassingsplan gemaakt 
heeft voor de voorgenomen bebou-
wing. Het resultaat is een plan dat het 
agrarisch bedrijf de kans biedt om te 
groeien en de confrontatie tussen de 
dorpse schaal en die van het  groot-
schalige erf minimaliseert.  

in cijferS

bouwplannen: 86 behandeld, waarvan 
59 niet strijdig en 27 met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: geen contract.  
archeologische adviezen: 2
keukentafelgesprekken: 2
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 welstandcommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen. deze commissie 
was in de gemeente Hoogezand-
sappemeer in 2012 als volgt samen-
gesteld:
• 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

Hoogezand-sappemeer: cijfers & resultaten

u i t g e l i c H t 

welStandSadviezen

• In het historisch lint van Sappemeer 
is, op de hoek met de parkstraat, 

een appartementenblokje gepland 
met op de begane grond een com-

merciële functie. de welstandscom-
missie heeft er in het voortraject op 
aangedrongen om in te spelen op de 
verschillende bouwhoogtes en  rooi-
lijnen van de twee straten. dit plan is 

naderhand ook in de monumenten-
commissie aan de orde geweest.

• Het beschermde gezicht van 

kiel-windeweer geeft aanleiding tot 
bijzondere zorg voor de nieuw- en 

verbouw in dit Veenkoloniale kanaal-
dorp. deze zorg richtte zich onder 
andere op de aanbouw in traditione-
le stijl van een vrij moderne woning, 
op het aanbrengen van pV zonnepa-
nelen bij een woning en op het her-
stellen van de dakbedekking op een 

villa in overgangsstijl. deze plannen 
zijn naderhand ook in de monumen-
tencommissie besproken.  

• Het gerealiseerde vernieuwde 
winkelcentrum pleiaden oogt als 

een baken in de wijk. de welstands-
commissie heeft in de behandeling 
van het voorlopige plan aandacht 

gevraagd voor de geveldetails van 
met name de winkellaag, de reclames 

en de inrichting van de openbare 
ruimte.

• De welstandscommissie heeft 
een bouwplan voor het gebied 

winschoterdiep/narcissenstraat met 
waardering ontvangen. in haar ogen 
is sprake van hoge kwaliteit op het 

gebied van architectuur en steden-
bouw. de commissie heeft daarbij 
wel aandacht gevraagd voor het 
afschermen van de privé-erven om 
de bouw van schuttingen in een later 

fase te voorkomen.

 kiel-windeweer winkelcentrum pleiaden


