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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed van 
de gemeente Vlagtwedde en adviseert 
op projectbasis over ruimtelijke 
vraagstukken. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2014.

SLANGENBORG 

Wat: advisering recreatieondernemer 
die een beheerderswoning en chalets 
wil bouwen op zijn natuurterrein.
Doel: inpassing van het nieuwe 
programma in de omgeving en 
zorgvuldige landschappelijke inpassing. 
Middel: locatiebezoek + gesprek 
met de ondernemer. Analyse 
kwaliteiten en kansen, verkennen 
ontwikkelingsmogelijkheden en 
uitwerken van een stedenbouwkundig 
/ landschappelijk kader met 
beeldkwaliteitscriteria. 
Resultaat: advies in woord en beeld 
met door de particulier en gemeente 
gedragen stedenbouwkundige kaders 
en beeldkwaliteitscriteria. Het 
plangebied wordt doorontwikkeld 
zonder dat de natuurkwaliteiten in het 
gebied verloren gaan.

T VEERSTE VELDHUIS

De eigenaar van ’t Veerste Veldhuis 
in Sellingen wilde ten noorden van 
het bestaande bouwblok een nieuwe 
loods bouwen en op een deel van 
zijn perceel aan grondverbetering 
doen. ’t Veerste Veldhuis is een in 
oorsprong middeleeuws erf dat over 
een eigen es beschikte. Onder het 
esdek zijn archeologische resten uit 
de steentijd tot en met de ijzertijd 

en misschien ook tot de Romeinse 
periode te verwachten. Ook bestaat 
de kans dat onder het esdek een celtic 
field ligt. Libau adviseerde om de 
bodemingrepen vooraf te laten gaan 
door archeologisch booronderzoek. 

INVENTARISATIE 

KARAKTERISTIEKE PANDEN

Wat: inventarisatie 140 panden in 
het buitengebied van de gemeente 
Vlagtwedde. 
Beeld: het gemeentelijk grondgebied 
vormt een mozaïek van verschillende 
landschapstypen. Doorgaande, 
noord-zuidgerichte wegen vormen 
de ruggengraat van het eeuwenoude 
esdorpenlandschap op de hogere 
delen. Ze verbinden diverse 
hoevezwermen, gehuchten en 
dorpen. Het oude, Westerwoldse 
boerderijtype is hier nog 
beeldbepalend aanwezig. In de jongere 
heide- en veldontginningen en in het 
veenkoloniale landschap staat jongere, 
agrarische bebouwing veel meer in 
het gelid.
Resultaat: van de 140 onderzochte 
objecten zijn 12 aangemerkt als zeer 
karakteristiek en 70 als karakteristiek. 
Verkenning van de mogelijkheden voor 
een passende bescherming van de 
zeer karakteristieke en karakteristieke 
objecten.
Inzet: de geselecteerde objecten 
vormen ankerpunten in het 
bebouwingsbeeld en zijn dragers van 
de streekeigen identiteit. De inzet is 
om met behoud van kwaliteit ruimte 
te geven voor verbouw of vervanging 
van onze streekeigen bebouwing.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 78 behandeld, waarvan 
55 niet strijdig en 23 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: 4 adviestrajecten. 
Advisering ruimtelijke vraagstukken: 1
Archeologische adviezen: 7
Maatwerkbenadering: 2 adviezen.
Cultureel erfgoedadviezen: 13

WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau 
bezoeken uw gemeente in principe 
één keer per 14 dagen. Zij vormen 
samen de kleine commissie en 
zijn gemandateerd door de grote 
welstandscommissie. 

De grote welstandscommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente Vlagtwedde in 
2014 als volgt samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, 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. F.A. Pentenga, rayonarchitect
• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

Vlagtwedde: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Het COA in Ter Apel wordt
drastisch gerenoveerd. Het eerste 
plan dat hiervoor werd ingediend, 
betreft een uitbreiding met een 
strook aan de zuidzijde. De 
welstandscommissie vroeg in haar 
advies aandacht voor de kwaliteit van 
de openbare ruimten in relatie tot 
de forse maat van de route waaraan 
alles is gekoppeld. Zij adviseerde 
de route op te delen in kortere 

trajecten.
Het tweede plan had betrekking 
op de renovatie van de bebouwing. 
De welstandscommissie had veel 
waardering voor de opzet waarin 
de woonunits worden vervangen 
door gemetselde woonblokken met 
diverse decoratieve versieringen.  

• De eigenaar van een pand aan de
Heidenslegerweg in Jipsinghuizen 
diende een plan in voor de bouw van 
een woonhuis dat refereert aan de 

Renaissancestijl. Het eerste ontwerp 
kende een diversiteit aan elementen 
en toonde fors. De commissie 
adviseerde om op deze goed 
zichtbare plek vooral de eenvoud 
in het ontwerp te behouden en 
een zichtbaar onderscheid te 
maken tussen de woning en de 
aangebouwde garage/schuur. De 

dakkapellen zijn als gevolg hiervan 

verkleind en de gevelcomposities 

vereenvoudigd.  

IMPRESSIE COA TER APEL WONING J IPSINGHUIZEN


