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Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten, archeologie en cultureel erfgoed in de gemeente Oldambt. Concreet betekent dit 
bijvoorbeeld dat wij in 2019 229 bouwplannen behandelden en 15 archeologische adviezen gaven. Onze ‘vliegende keep’ ondersteunde de gemeente ook dit 
jaar bij vragen die te maken hadden met schade en herstel van cultureel erfgoed. 
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•  Aanwijzing tweede gemeentelijk monument
•  Schade cultureel erfgoed op veenachtige ondergrond
•  Selectie karakteristieke objecten
•  Herbestemming strokartonfabriek
•  Nieuwe functie en restauratie Oldambtster boerderij
•  Archeologische quickscan
•  Advisering Blauwe Loper
•  Verduurzaming woningen Westerlee
•  Projectmatige bouw schiereiland Misthoorn
•  Opslagloodsen Raadhuisweg
•  In cijfers
•  Gluren bij de buren

Aanwijzing tweede gemeentelijk monument  
De gemeente besloot in 2019 voor de tweede keer een pand de status van 
gemeentelijk monument te geven. Dit keer ging het om het Aderhuis in 
Drieborg. Dit bijzondere gebouw werd in 1948-50 gebouwd in opdracht van 
mevrouw Ader-Appels, de weduwe van dominee en verzetsstrijder Ader. Het 
verenigingsgebouw is van groot belang geweest voor het kerkelijke leven en 
de gemeenschap in Drieborg. Het is uitgevoerd in een kenmerkende 
naoorlogse architectuur en heeft een prominente ligging in het dorp. De 
monumentencommissie adviseerde positief over de toekenning van de 
monumentenstatus.  
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Schade cultureel erfgoed op veenachtige ondergrond
Tijdens locatiebezoeken van onze ‘vliegende keep’ viel op dat de schade aan 
panden in gebieden met een veenachtige ondergrond steeds groter wordt. De 
bodem is hier de laatste twee jaar sterk ingeklonken, met alle gevolgen van 
dien. Sommige panden breken bij kelders, keldervloeren zakken zodanig 
onderuit dat bewoners door de vloer zakken en gevels en binnenwanden 
scheuren aanzienlijk. De gemeente heeft, samen met ons, aandacht gevraagd 
voor dit probleem bij de NCG, de provincie en het rijk.

Selectie karakteristieke objecten
De gemeente wilde enkele bestemmingsplannen herzien en vroeg ons om het 
waardevolle gebouwde erfgoed in de betrokken dorpskernen te 
inventariseren en een selectie van karakteristieke bebouwing op te stellen. Dit 
laatste gebeurde in samenspraak met een werkgroep, bestaande uit leden 
van historische verenigingen en andere geïnteresseerden. Het uiteindelijke 
doel is om een lijst met karakteristieke bebouwing te hebben die de hele 
gemeente beslaat. Deze aanwijzing beschermt panden tegen sloop.    
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Herbestemming strokartonfabriek 
Het imposante fabrieksgebouw van de Coöperatieve Strokartonfabriek De 
Toekomst is jaren geleden gerestaureerd. Sindsdien was slechts sprake van 
incidenteel gebruik. De nieuwe eigenaar is horecaondernemer en realiseert in 
een deel van de fabriek een horecagelegenheid met een geheel eigen karakter. 
De grote fabriekshallen en het buitenterrein worden geschikt gemaakt voor 
grootschalige evenementen. De monumentencommissie was blij dat er zicht is 
op een meer bestendig gebruik van dit bijzondere industriële erfgoed.

Nieuwe functie en restauratie Oldambtster boerderij 
Een nog grotendeels authentieke Oldambtster boerderij in het lint van 
Nieuwolda leed lange tijd een kwijnend bestaan. De nieuwe eigenaren zetten 
in op restauratie van het geheel en herbestemming van het voorste deel als 
twee logiesgelegenheden. Bijzondere interieuronderdelen, zoals een met 
muziekinstrumenten beschilderde bedsteewand in de opkamer, worden 
zorgvuldig gerestaureerd. De monumentencommissie juichte de werkzaam-
heden en het nieuwe gebruik van harte toe. 
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Archeologische quickscan 
De gemeente Oldambt vraagt Libau regelmatig bij een sloopaanvraag om een 
‘archeologische quickscan’. Wij maken dan een gefundeerde inschatting van de 
kans dat de sloopwerkzaamheden tot een aantasting van archeologische 
resten kunnen leiden. In 2019 deden we dit onder andere in het kader van de 
sloop van een boerenschuur aan de Hoofdweg in Nieuw-Beerta. Uit de 
quickscan bleek dat hier in ieder geval vanaf 1695 een boerderij staat en dat 
de betreffende schuur rond 1914 gebouwd is. De wijze waarop in die tijd een 
fundering gemaakt werd, maakt de kans groot dat hier nog intacte resten zijn 
van de voorganger(s) van de huidige boerderij. De voorgenomen bodem-
ingrepen moesten daarom onder archeologische begeleiding worden 
uitgevoerd.

Advisering Blauwe Loper
Met de realisatie van de ‘Pieter Smitbrug’ beschikt Winschoten over een 
bijzondere fietsverbinding met de Blauwestad. De welstandscommissie was 
enthousiast over het ontwerp en de zorgvuldigheid waarmee de onderdelen 
zijn vormgegeven. Wel adviseerde zij de route ‘vloeiender’ te maken door de 
aanlandingspunten te verbeteren en te verduidelijken.   

NOL MOLENAAR
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Verduurzaming woningen Westerlee
Aan de Esserlaan in Westerlee worden zes woonblokken met in totaal 25 
woningen gerenoveerd en verduurzaamd. De meest zichtbare veranderingen 
betreffen het verwijderen van de schoorstenen, het aanbrengen van een fors 
aantal zonnepanelen en een ander uiterlijk voor de bovenzijde van de 
kopgevels. De welstandscommissie oordeelde positief. 

Projectmatige bouw schiereiland Misthoorn 
De projectmatige bouw van een aantal woningen op het schiereiland 
Misthoorn leidde tot de ontwikkeling van een woningtype met een verhoogd 
volume aan de waterzijde. Om een monotoon beeld te voorkomen, hebben 
kopers de keuze uit verschillende opties, waaronder een houten dakopbouw. 
De welstandscommissie adviseerde enige vorm van regie teneinde voldoende 
variatie te krijgen. 
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Opslagloodsen Raadhuisweg
Dun Agro is een bedrijf dat hennep voor diverse toepassingen verwerkt. Een 
nieuw onderdeel is het prefabriceren van woninggevels, op basis van 
hennepisolatie. Om dit goed te kunnen doen, had het bedrijf behoefte aan een 
droogopslag. De hoofdvestiging van het bedrijf staat in de gemeente Pekela, 
maar de droogopslag komt op het grondgebied van Oldambt. Onze 
welstandsarchitect voerde een keukentafelgesprek met de opdrachtgever en 
zijn adviseur, gericht op een goede landschappelijke inpassing van de 
droogopslag. Ook de terreininrichting aan de voorzijde van het perceel werd 
daarbij betrokken.  



8

GEMEENTE OLDAMBT | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

In cijfers
• Welstandscommissie: 229 behandelingen, waarvan 52 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: plannen monumenten: 9; adviezen ikv provinciale 
omgevingsverordening: 1; adviezen karakteristieke objecten: 1

• Archeologische adviezen: 15

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 Oldambt in 2019 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
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

Het door de gemeente benoemde burgerlid de heer J. Kloosterhuis is met 
enige regelmaat aangeschoven bij de vergadering voor de behandeling van 
plannen uit uw gemeente.

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in de 
gemeente Oldambt in 2019 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. B.H.H.M. Giesen-Geurts adviseur architectuurhistorie, toehoorder RCE 
• drs. H.D. Waterbolk  secretaris

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

