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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, archeologie en 
cultureel erfgoed in de gemeente 
Pekela en is vertegenwoordigd in de 
gemeentelijke Erfgoedcommissie. Deze 
kaart geeft een beeld van onze inzet 
in 2018.
 
HERBESTEMMING 
WATERTOREN OUDE 
PEKELA
Twee studenten bouwkunde en vier 
vastgoedstudenten, allemaal van de 
Hanze Hogeschool, onderzochten 
de haalbaarheid van verschillende 
herbestemmingsmogelijkheden voor 
de rijksmonumentale watertoren 
van Oude Pekela. Zij werden daarbij 
begeleid door Libau. 
De studenten bouwkunde zetten 
een prachtig ontwerp neer en 
werden daarvoor beloond met 
een nominatie voor de verkiezing 
‘beste afstudeerproject van het jaar’. 
De vastgoedstudenten keken naar 
draagvlak, markt, functie, opbrengsten 
en eigendomssituatie en wonnen de 
prijs voor beste ‘Onderzoeksposter 
2018’. De onderzoeksresultaten 
bieden de eigenaar goede handvatten 
voor vervolgonderzoek. 

VERBOUWING 
WINKELCENTRUM OUDE 
PEKELA
De sloop van een belangrijk deel 
van het winkelcentrum aan de 
Feiko Clockstraat betekende dat de 
binnengevels van het resterende deel 
aan de buitenzijde komen te staan. 
Aanpassing van deze gevels leidt, 

dankzij variatie in de gevels en de 
keuze voor hoogwaardige materialen, 
tot een kwaliteitsverbetering op deze 
plek.
 
ARCHEOLOGISCH ONDER-
ZOEK NIEUWE PEKELA
Het plan voor de uitbreiding van 
een ligboxenstal met kelder aan 
de Numero Dertien leidde tot de 
vraag aan Libau om de kans op 
archeologische resten te onderzoeken. 
Het plangebied ligt in een voormalige 
meerstal, een natuurlijk gevormde 
plas in levend hoogveen. De relatief 
lage ligging ervan en de aanwezigheid 
van moerassige gronden maakte dit 
gebied in de steentijd waarschijnlijk 
te nat voor bewoning. De bodem 
zal bovendien in ieder geval in het 
noordwestelijk deel, aansluitend 
aan de bestaande stal, deels 
verstoord zijn als gevolg van eerdere 
bouwwerkzaamheden. Verder 
archeologisch onderzoek is daarom 
niet noodzakelijk.  

NIEUWBOUW WONINGEN 
EN ZORGVOORZIENINGEN 
VOOR OUDEREN
Het plan voor de nieuwbouw van 
een woonzorgcomplex met 36 
wooneenheden werd door de 
welstandscommissie getoetst aan 
de gemeentelijke ambities voor 
deze plek. De commissie adviseerde 
om aandacht te besteden aan de 
menselijke schaal en pleitte voor meer 
variatie in de gevels door te reageren 
op de verschillende plekken. Dit kan 
bijvoorbeeld leiden tot een verschil 

tussen de tuin- en de straatgevels. 
De commissie adviseerde bovendien 
om een ontwerp te maken voor het 
terrein rond de gebouwen en daarin 
ook solitaire bomen op te nemen. 
De verbinding met de omringende 
woonbuurt kan hierdoor worden 
versterkt. De architect paste het 
ontwerp hierop aan en deed ook 
een aanzet voor de inrichting van het 
buitengebied. 
   
IN CIJFERS
Bouwplannen: 41 behandelingen, 
waarvan 12 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 
2 weken. Deze commissie bestaat uit 
ten minste twee rayonarchitecten van 
Libau die gemandateerd zijn door de 
grote welstandscommissie. De grote 
welstandscommissie vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente Pekela in 2018 als 
volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren MArch, architect 
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

Pekela : cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• Het plan voor de bouw van zeven 

woningen aan ’t Brik in Nieuwe 
Pekela leidde tot een ontwerp 
waarin de verkavelingsrichting de 
lijnen van het landschap benadrukt. 
Drie woningen werden hierbij 
haaks op een rij van vier geplaatst. 
De commissie adviseerde om 
beide verkavelingsrichtingen niet 
in dezelfde rij te combineren. De 
woningen bestaan uit een hoger deel, 

bestaande uit twee lagen met een 
lessenaardak, en een lager deel dat 
middels bewonersopties kan worden 
vergroot. De commissie adviseerde 
om de gevels van het lage deel in 
één donkere, terughoudende kleur 
uit te voeren en de voorgestelde 
bewonersopties aan te passen. 

• In het ontwerp voor nieuwe 
gevels voor de bedrijfspanden van 
HempFlax worden de bestaande 
grote ramen opgedeeld in kleinere, 

de gevels bekleed met stucwerk 
en de entrees geaccentueerd door 
een metalen kader. De ingrepen 
geven de gevels een kleinschalige 
en gevarieerde uitstraling die 
goed past op deze plek. De 
welstandscommissie adviseerde 
om een rustiger straatbeeld te 
realiseren door het stucwerk een 
terughoudende kleur te geven.   
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