
S T A D S K A N A A L   C I J F E R S  &  R E S U L T A T E N  2 0 1 8

SLACHTHUISJE OOSTERSTRAAT STADSKANAAL

POSTHUYS TECHNICUMSTRAAT MUSSELKANAAL

TUINLAAN ONSTWEDDE

CERESSTRAAT STADSKANAAL

BOERDERIJ  CAZEMIER TOLBERTTINNEGIETER STADSKANAAL

C
om

pa
ny

 N
am

e 
 :

: 
 A

dd
re

ss
  
::

  
m

ei
 1

2,
 2

01
7 

 :
:

1

::
  
<

N
ie

u
w

b
ou

w
 b

ed
ri

jf
sp

an
d

 M
A

U
D

D
>

  :
:

<2>TINNEGIETER STADSKANAALProject Location S

Voorgevel - Tinnegieter zijde
1:100

Rechter zijgevel
1:100

Achtergevel
1:100

Linker zijgevel
1:100

Opdrachtgever: MAUDD FASHION
Adres: Hoofdstraat 112 
Postcode: 7901 JV Hoogeveen 
Telefoon: 0528 356 243

Project: Nieuwbouw bedrijfspand
MAUDD- fashion, bags, shoes & more
Onderwerp: Gevelaanzichten/isometrieen/impressies

Status: Schetsontwerp

Datum: 12-05-2017
Schaal:1:100
Formaat: A1
Getekend: RB

Wijzigingsdatum:
Editie:
Omschrijving:

Opmerkingen:

Projectnummer: 2017-0257

SCHETSONTWERP

Doorsnede perspectief 1. Doorsnede perspectief 2. Straatimpressie perspectief
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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 2018.
 
HERBESTEMMING 
WATERTOREN 
De eigenaar van de markante 
watertoren van Stadskanaal wil hierin 
een kleinschalige horecavoorziening, 
kantoorruimte, een woning en 
erfgoedlogies realiseren. Deze functies 
passen wat de monumentencommissie 
betreft prima in dit monument en 
maken het bovendien toegankelijk 
voor het publiek. De knelpunten 
voor de herbestemming zitten in 
de toegankelijkheid van de toren 
en het realiseren van voldoende 
lichtinval. Doordat de eigenaar zich 
vroegtijdig met een schetsplan bij 
de monumentencommissie meldde, 
was er alle ruimte om samen naar 
passende oplossingen te zoeken.   

INPASSING NIEUWBOUW 
DAGBESTEDINGSCENTRUM
De eigenaren van een 
dagbestedingscentrum in Mussel 
willen aan hun voormalige 
sluiswachterswoning een kantine 
bouwen, een door brand verwoeste 
zorgwoning  herbouwen en 
een bestaande paardenbak 
overkappen. Libau ontwikkelde een 
erfontwikkelingsschets waarin de 
nieuwe kantine transparant wordt 
vormgegeven en zodanig geplaatst 
dat de sluiswachterswoning het 
hoofdvolume op het erf blijft. De 
zorgwoning wordt haaks op de 
bestaande stal en met de nokrichting 
evenwijdig aan die van de woning 
geplaatst Om ruimte te maken voor 
een aaneengesloten rij eiken, schuift de 

paardenbak iets op. Ook de plaatsing 
van een grote sierboom bij de entree 
en het doortrekken van de bestaande 
haag rondom het erf, dragen bij aan 
de landschappelijke inpassing van de 
nieuwbouw.  

HERBESTEMMING 
SLACHTHUISJE 
Zes studenten van de Hanze 
Hogeschool onderzochten, 
begeleid door Libau, de 
haalbaarheid van verschillende 
herbestemmingsmogelijkheden voor 
een oud slachthuisje in Stadskanaal. 
Zij maakten een bouwkundige 
opname met een uitgebreid 
herstelplan en werkten een haalbare 
herbestemming uit. Het slachthuisje 
wordt in dit plan getransformeerd 
tot woonhuis met bedrijf. De 
resultaten van het onderzoek zijn 
aangeboden aan de gemeente en 
inspireren hopelijk iemand om dit 
bijzondere rijksmonument te kopen, 
te restaureren en een nieuwe 
bestemming te geven. 

VERVANGENDE 
NIEUWBOUW ONSTWEDDE
Dat aandacht voor kwaliteit tot 
kwaliteit leidt, bewijst het ontwerp 
voor vervangende nieuwbouw aan 
de Tuinlaan in Onstwedde. Het gaat 
hierbij om vier blokjes twee-onder-
een-kapwoningen en vier vrijstaande 
woningen. De woningen zijn 
herkenbare, archetypische, vriendelijke 
huisjes met kap, sluiten goed aan op 
de omringende bebouwing en zullen 
volgens de welstandscommissie zeker 
een bijdrage leveren aan een prettige 
sfeer in de Tuinstraat.   

IN CIJFERS
Bouwplannen: 175 behandelingen, 
waarvan 41 strijdig maar in 
het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren 
te kunnen ondervangen. 
Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 5
Maatwerkgesprekken: 3

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 Stadskanaal 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    
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect / 

secretaris 

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Stadskanaal in 2018 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 

aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect 

(extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur 

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

U I T G E L I C H T 

Stadskanaal: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De eigenaar van de locatie van 

de voormalige Lutherse Kerk in 
Stadskanaal wilde hier een woning in 
de stijl van de Amsterdamse School 
en een bijgebouw in de stijl van een 
historisch koetshuis neerzetten. 
De kavel grenst zowel aan de 
Hoofdkade als aan de Molendijk. De 
welstandscommissie adviseerde om 
de woning in lijn met de bebouwing 
aan de Hoofdkade te plaatsen. 

Het bijgebouw heeft een gezicht 
aan de Molendijk en de transitie 
die het omringende gebied heeft 
ondergaan, vraagt om bewaking van 
het representatieve karakter van de 
Molendijk. De commissie adviseerde 
om de materiaalkeuze, stijl en 
detaillering van beide panden beter 
te laten aansluiten op de gekozen 
stijl.   

• De nieuwe woningen aan de 
Hoofdkade in Stadskanaal kenmerken 

zich door zorgvuldigheid in ontwerp 
en detaillering met verwijzingen naar 
de laat Amsterdamse School. De 
welstandcommissie zag de kwaliteit 
van de ontwerpen tijdens meerdere 
overlegrondes toenemen. Zij had 
een positief kritische en inspirerende 
rol en gaf de architect houvast bij het 
ontwerpen van woningen voor deze 
specifieke locatie. 

impressie architectenburo Nienhuis 11nieuwbouw woning | K.J. Top | Hoofdkade 2, 9503 HA Stadskanaal
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