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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed van 
de gemeente Stadskanaal en adviseert 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2016.

BEZOEK 
ERFGOEDSPECIALISTEN 
Kennis hebben van erfgoed is 
essentieel bij de realisatie van 
ruimtelijke ontwikkelingen en 
de uitwisseling van die kennis 
is nog belangrijker. Groningse 
erfgoedprofessionals komen daarom 
ieder jaar bij elkaar. In 2016 was dit 
in het Streekhistorisch Centrum in 
Stadskanaal, waar uitvoerig gesproken 
werd over het Omgevingsplan dat 
Stadskanaal als eerste Groninger 
gemeente en in de vorm van een 
pilot ontwikkelt. Stadskanaal loopt 
met deze pilot vooruit op de 
toekomstige Omgevingswet. In de 
middag bezochten de deelnemers 
de watertoren en een voormalige 
slagerij om aansluitend van 
gedachten te wisselen over passende 
herbestemmingsmogelijkheden. 

UITBREIDING VOORMALIGE 
KERK MUSSELKANAAL
Het lieftallige kerkgebouwtje aan 
de Kerkstraat in Musselkanaal 
is tegenwoordig in gebruik als 
yogaruimte. Dit kerkgebouw werd 
in 1926, in de architectuur van de 
Amsterdamse School, gebouwd voor 
de Nederlandse Protestanten Bond. In 
latere tijden kreeg het eerst de status 
van rijksmonument en vervolgens 
een nieuwe functie, onder andere 
als yogaruimte. De huidige functies 
leidden tot de behoefte aan uitbreiding 
van de sanitaire voorzieningen 

en realisatie van een keuken. De 
eigenaar diende daarom een plan in 
voor de uitbreiding van het gebouw. 
De terughoudende vormgeving, 
het gekozen materiaalgebruik en 
de ondergeschikte positie, uit het 
zicht vanaf de openbare weg, maken 
dat de monumentale waarden van 
het kerkje bewaard blijven. De 
monumentencommissie adviseerde 
dan ook positief. 

ARCHEOLOGISCH 
BUREAUONDERZOEK 
MUSSELKANAAL
Het plan voor sloop en vervangende 
nieuwbouw aan de Horsten 
in Musselkanaal, leidde tot het 
verzoek aan Libau om archeologisch 
bureauonderzoek te doen.  
Het plangebied ligt ten noorden van 
de bebouwde kern van Musselkanaal 
op een dekzandrug die in de midden 
steentijd bewoond werd. In de 
omgeving hiervan is regelmatig 
bewerkt vuursteen uit deze periode 
gevonden. Na de midden steentijd 
werd het hier te nat voor bewoning 
en sloeg de vervening toe. Rond 1900, 
ten tijde van de ontginning van het 
veen, werd in het huidige plangebied 
een woning gebouwd. De beplanting 
van bomen en het gebruik als erf 
leidden vervolgens tot een dusdanige 
verstoring van de bodem dat hier 
geen intacte archeologische resten 
te verwachten zijn. Libau adviseerde 
daarom om geen archeologisch 
vervolgonderzoek te doen. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 127 behandelingen, 
waarvan 105 niet strijdig en 22 strijdig 
maar in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 

Archeologische adviezen: 2
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 2

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, 
en was in de gemeente Stadskanaal in 
2016 als volgt samengesteld:
• R. Pot, voorzitter
• F.H. Wiersma, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect
• ing. M. Hendriks arch AvB,   

rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Stadskanaal in 2016 als volgt 
samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 
• drs. G.P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus
• ing T. Bouman, architect 
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingbestendig ontwerpen
• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Stadskanaal: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN 
• De gebruikers van het medisch 

centrum aan de Nijverheidslaan in 
Musselkanaal dienden een plan in 
voor de toepassing van reclame op 
de gevel. De welstandscommissie 
vond dat een zo sober en eenvoudig 
gebouw als deze voormalige school 
uit de jaren ’60 van de vorige eeuw 
weinig opsmuk verdraagt. Reclame 

over dakranden en gebouwhoeken 
heen, ging wat de commissie betreft 
veel te ver. Meerdere malen overleg 
leidde uiteindelijk tot een goed 
compromis in de vorm van een 
eenvoudige reclamezuil in de tuin.

• Het plan voor de uitbreiding 
van een bedrijfspand aan de 
Ceresstraat in Musselkanaal stuitte 
in eerste instantie op bezwaren 

van de welstandscommissie. De 
uitbreiding was zodanig gepland 
dat het bedrijfsgebouw te dicht 
bij de Joodse begraafplaats 
kwam te staan. Intensief overleg 
tussen opdrachtgever, architect, 
welstandsarchitect en gemeente 
leidde uiteindelijk tot een voor alle 
partijen aanvaardbare oplossing.

BEDRIJFSPAND BI J  BEGRAAFPLAATSMEDISCH CENTRUM NIJVERHEIDSLAAN MUSSELKANAAL


