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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed voor 
de gemeente Stadskanaal. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2013.  

GELUIDSSPORTCENTRUM  
STADSKANAAL
Aanleiding: ontwikkeling nieuw 
bestemmingsplan, waarin ruimte is 
gereserveerd voor de uitbreiding 
van Vliegveld Stadskanaal met twee 
hangars.  
Middel: bestudering van het 
plangebied en de omgeving ervan 
maakte duidelijk dat hier een kans 
lag om het hele geluidssportcentrum, 
waarvan het vliegveld onderdeel is, 
landschappelijk in te passen.  
Resultaat: integrale visie op de 
landschappelijke inpassing van 
het geluidssportcentrum en een 
beplantingsplan dat in overleg met 
de gemeente en de eigenaar van het 
vliegveld is uitgewerkt.  

HOFJE STADSKANAAL
Het Julianapark in Stadskanaal vormt 
het hart van de Parkwijk, een ruim 
opgezette wijk die vanaf de jaren 
’30 van de vorige eeuw ontwikkeld 
is. De grote vijver, het gebogen 
padenpatroon en de uitgekiende 
doorzichten tonen de invloed van de 
Engelse Landhuisstijl op het ontwerp. 
De gemeente liet een plan ontwerpen 
dat moet leiden tot het herstel en het 
duurzame beheer van dit park. Dit 
plan gaat uit van het herstel van de 

delen van de hoofdopzet die in de loop 
der tijd verloren zijn gegaan, zoals de 
gebogen lanen langs de buitenrand. 
De hoofdopzet wordt hierdoor beter 
afleesbaar en de samenhang en de 
relatie tussen het park en de omgeving 
worden versterkt. De entrees op de 
hoeken van het park worden eveneens 
versterkt en de dichtgegroeide 
zichtlijnen in het park hersteld. De 
commissie had grote waardering voor 
het voorontwerp en merkte op dat, 
mocht de gelegenheid zich voordoen, 
er wat haar betreft een kans ligt om 
de bebouwing aan de noordelijke en 
oostelijke rand van het park zodanig te 
herstructureren dat deze beter past bij 
de aard en de schaal van het park. 

KEUKENTAFELGESPREK
Aanleiding: inpassing van een nieuw 
erf voor een loonbedrijf aan de 
Spanweg te Onstwedde. Dit bedrijf 
was eerder in Wedde gevestigd en 
werd daar uitgeplaatst. 
Middel : keukentafelgesprek 
met de betrokken ondernemer, 
erfinrichtingsplan en landschappelijk 
inpassingsplan. 
Resultaat: een zodanige groene 
inpassing van het nieuwe erf dat deze 
qua maat en schaal aansluit op het 
omringende landschap. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 86 behandeld, waarvan 
69 niet strijdig en 17 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: 2 adviestrajecten.  
Archeologische adviezen: 7
Keukentafelgesprekken: 3
Cultureel erfgoed/monumenten-
adviezen: 6

WELSTANDSCOMMISSIE
De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per14 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 gemandateerd zijn door de grote 
welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente Stadskanaal in 
2013 als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect 
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige 
• ing. T. Bouman arch AvB, architect 
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 
• T. Zondag, architect 
• F.H. Wiersma, voorzitter 
• R. Pot, voorzitter 
• ir. A. Ritsema, architect
• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB, 

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

Stadskanaal: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• Borgesius bakkerijen startte dit jaar 

met een forse uitbreiding van de 
industriële bakkerij in Stadskanaal, 
richting de Oosterkade. De 
welstandscriteria van de gemeente 
geven voor dit gebied een zekere 
mate van kleinschaligheid aan en 
een voor de kanaalbebouwing 
herkenbare materiaalkeuze. Ondanks 
het feit dat dit voor een in omvang 
groot industrieel bedrijf een lastige 
ontwerpopgave betekent, is de 
ontwerper erin geslaagd een passend 
ontwerp te maken. De kanaalgevel 
wordt gemaakt in metselwerk met 

een onderverdeling. Het bedrijf krijgt 
hierdoor aan de zijde van het kanaal 
de uitstraling van een historisch 
industrieel pand.  
Libau bood tijdens de ontwerpfase 
ondersteuning. Deze was erop 
gericht de gevelcompositie op 
onderdelen te verfijnen.

• Lidl Supermarkten kent een 
uniforme vormgeving, waarin drie 
elementen belangrijk zijn: donker 
gekleurd metselwerk voor de 
onderbouw, een beplating van licht 
aluminium en een transparante 
gevel bij de entree die zicht geeft 
op de eerste omloop. Het logo van 

Lidl moet bovendien prominent 
in beeld zijn. Al deze elementen 
zijn toegepast op het plan voor de 
nieuwbouw van deze supermarkt aan 
de Marktstraat 100, naast de vorige 
vestiging. 
De welstandscriteria die voor 
deze locatie gelden, zijn gericht op 
kleinschaligheid en een herkenbare 
materiaalkeuze. Ondanks dat het 
ontwerp hier licht van afwijkt, heeft 
de commissie een positief advies 
gegeven omdat de bestaande panden 
ook al van de criteria afweken en 
de verbouwing in haar ogen tot een 
kwaliteitsverbetering leidt. 
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