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Watertoren StadSkanaal 
stadskanaal beschikt over een beeld-
bepalende watertoren die nog in 
originele staat verkeerde maar sinds 
1987 niet meer in gebruik was. een 
bouwonderneming maakte een plan 
voor deze toren, dat ervan uitgaat dat 
in de toren kantoren worden gerea-
liseerd en aan de voet van de toren 
een paviljoen met horecafunctie. de 
monumentencommissie was positief 
over de plannen en verwachtte dat 
een dergelijke herbestemming bij-
draagt aan duurzaam behoud van het 
monument. 
de gaaf bewaard gebleven watertoren 
kent een expressieve vormgeving 
waarvan het gesloten karakter van de 
bakstenen gevels één van de belang-
rijkste kenmerken is. voor het onder-
brengen van kantoorfuncties is echter 
extra daglichttoetreding noodzakelijk. 
in het schetsontwerp wordt hierin 
voorzien door een lange, smalle uitspa-
ring aan de zuidzijde, de kant die vanaf 
de openbare weg het minst in het oog 
springt. de commissie was positief 
over deze oplossingrichting, omdat het 
recht doet aan het robuuste, gesloten 
karakter van de watertoren. 
Het realiseren van een eigentijds 
vormgegeven paviljoen aan de voet van 
de watertoren vond de commissie uit 
oogpunt van hergebruik van de toren 
begrijpelijk. de commissie adviseerde 
wel om de nieuwbouw visueel meer 

los te houden van de watertoren. 
door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van een transparante verbinding, komt 
zowel de watertoren als de nieuw-
bouw beter tot zijn recht. 

nieuWbouW europa-
laan StadSkanaal
wat: advies over ruimtelijke wense-
lijkheid/inpasbaarheid appartementen-
gebouw.
doel: een afgewogen oordeel over een 
bouwplan. 
middel: stedenbouwkundige studie 
omgeving en bestudering bestaande 
plannen.
resultaat: conclusie dat het bouwplan 
niet past in de stedenbouwkundige 
structuur en een advies voor een 
betere ruimtelijk inpassing. Hierbij is 
een compactere opbouw voorgesteld, 
waarbij de gebouwen in een noord-
zuidpositie ingepast kunnen worden. 
Zij sluiten daarmee aan op de steden-
bouwkundige structuur. 

in cijferS
bouwplannen: 122 behandeld, waarvan 
96 niet strijdig en 26 met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: 2 adviestrajecten.  
archeologische adviezen: 6 
keukentafelgesprekken: 3
Cultureel erfgoed/monumentenadvie-
zen: 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 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 stadskanaal 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 

stadskanaal: cijfers & resultaten

WelStandSadviezen
•	Het	Noorderpoort	College	heeft	in	

stadskanaal een nieuw schoolcom-
plex gerealiseerd. Het ontwerp 
hiervoor is het resultaat van een 
prijsvraag en kent een kwaliteit 
op zichzelf. Het is een sculpturaal 
gebouw met afdelingen die door 
middel van een vloeiend gevelver-
loop met elkaar zijn verbonden. op 
deze open locatie is sprake van een 
fors paviljoen. de terreininrichting 
is zorgvuldig mee ontworpen met 
het gebouw. de welstandscommissie 
oordeelde dan ook dat hier sprake 
was van een knap geïntegreerde 
terreininrichting, resulterend in een 
bijzondere landschappelijke inpassing 
van het bouwvolume.

•	Een	bouwplan	voor	een	kavel	net	
buiten het dorp onstwedde ging uit 
van de realisatie van een dwarshuis 
met bijgebouw op deze markante 
plek. Het ontwerp ging uit van 
een traditionele vormgeving en de 
welstandscommissie heeft er met 
name op gelet of deze stijlkeuze con-
sequent en tot in detail is doorgezet. 
Het huis is namelijk vanaf alle zijden 
goed zichtbaar. Het resultaat is een 
woonhuis met de juiste verhoudin-
gen en een klassieke driedeling die 
een kwalitatieve bijdrage geeft aan 
het bebouwingsbeeld.

•	In	het	noorden	van	Stadskanaal	is	
een multifunctionele accommodatie 
gerealiseerd. Het plan voor het cen-
trum betekent een duidelijk upgra-

ding voor dit gebied. gekoppeld aan 
de bestaande sportvelden, ontstaat 
een modern gebouw met meerdere 
functies en mogelijkheden. bij de 
eerste beoordeling van het ontwerp 
was er waardering voor de gekozen 
opzet maar nog bezwaar ten aanzien 
van de uitstraling van de gevels. de 
commissie was van mening dat hier 
nog een kwaliteitsslag te maken viel. 
Het inmiddels gerealiseerde gebouw 
is hiervan het resultaat. als solitair 
bouwwerk in het groen domineert 
het zijn omgeving maar is het tevens 
in de materiaaluitdrukking voldoen-
de terughoudend om zich op een 
natuurlijke manier in zijn omgeving 
te nestelen.

woonHuis onstwedde mfa stadskanaal


