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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 2015.

BEELDKWALITEITSPLAN 

TER APELKANAAL

De gemeente vroeg Libau in 2015 
een beeldkwaliteitsplan te maken met 
spelregels voor de inrichting van een 
nieuw erf voor een maatschap in Ter 
Apelkanaal. In het beeldkwaliteitsplan 
zijn spelregels opgenomen voor de 
plaatsing, hoofdvorm, aanzichten 
en opmaak van bebouwing en de 
landschappelijke inpassing ervan. In 
een overleg met de ondernemer en 
de gemeente zijn deze spelregels 
doorgenomen en vastgesteld. 
De spelregels zijn kaderstellend, 
wat betekent dat afwijking van 
de regels mogelijk is wanneer de 
kwaliteit van de uitgewerkte plannen 
duidelijk bovengemiddeld is. Het 
beeldkwaliteitsplan wordt door de 
gemeente gebruikt bij de beoordeling 
van de plannen. 

RIJKS-HBS TER APEL

De Rijks-HBS in Ter Apel werd in 
1921 gebouwd in de stijl van de 
Amsterdamse School. Het gebouw, 
waarvan zowel het exterieur als het 
interieur en het meubilair met veel 
oog voor detail is ontworpen, is 
momenteel in gebruik bij de Regionale 
Scholengemeenschap Ter Apel. Het 
monumentale schoolgebouw heeft 

verschillende lokalen, waarvan een 
deel is ingericht voor theorievakken 
en een deel is ingericht voor specifiek 
praktijkonderwijs. De schoolleiding 
wil het gebouw aanpassen aan 
de huidige, veranderde vorm van 
onderwijs. Om te komen tot een 
integraal huisvestingsplan is eerst een 
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, 
dat de monumentale waarde in kaart 
bracht. De monumentencommissie 
had grote waardering voor de 
zorgvuldigheid en terughoudendheid 
die uit het plan naar voren komen.

LANDSCHAPPELIJKE 

INPASSING MEGASTALLEN 

De plannen voor een tweetal 
megastallen, leidden tot intensieve 
voortrajecten van onderhandelen 
en bijstellen. Verschillende partijen, 
waaronder architectenbureaus, 
zaten hierbij samen om de tafel. 
Uitgangspunt was dat dergelijke 
grootschalige agrarische complexen 
mogelijk moeten zijn, mits dit de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 
niet schaadt. Dit betekende in de 
eerste plaats dat de schaal van de 
bedrijfsgebouwen terug moest 
worden gebracht tot een herkenbare 
maat. Plannen voor complexen met 
meerdere stallen waren het resultaat. 
Om het geheel goed in te passen in de 
omgeving zijn bovendien omvangrijke 
landschapsplannen gemaakt. De 
vergunningen voor de complexen 
in het gehucht Munnekemoer en 
aan de Buiskoolweg in Sellingen zijn 
aansluitend aangevraagd.    

IN CIJFERS

Bouwplannen: 58 behandeld, waarvan 
48 niet strijdig en 10 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Adviezen huisadviseurschap: 1 
Archeologische adviezen: 2
Keukentafelgesprekken: 4

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 6

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 
vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Appingedam in 2015 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. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Vlagtwedde: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Huize Wilhelmina, het
beeldbepalende pand aan het 
begin van de Wilhelminastraat in 
Vlagtwedde, is dit jaar in oude 
luister hersteld en uitgebreid met 
een praktijkruimte. Het eigentijdse 
uiterlijk hiervan is een aantal 
keren onderwerp van overleg 
geweest tussen de ontwerper, 
de stedenbouwkundige van de 

gemeente en de rayonarchitect. 
De definitieve bouwaanvraag 
kon hierdoor effectief worden 
afgehandeld. De houten, donkere 
gevels van de uitbreiding ogen 
ingetogen ten opzichte van de 
grandeur van de oorspronkelijke 
woning. De ritmische, witte 
kozijnomlijstingen zorgen 
desondanks voor een markant 
uiterlijk.

• De Blokker in Vlagtwedde wilde het
bestaande pand uitbreiden door 
dit te verdubbelen en de gevel 
te kopiëren. Overleg met de 
welstandscommissie leidde tot 
een verbrede gevel met duidelijke 
ingrepen. Het pand past hierdoor 
voor wat betreft de maat goed in de 
omliggende bebouwing. Inmiddels is 
de bouw ervan begonnen.
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