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Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, archeologie en cultureel erfgoed in de gemeente Pekela en is vertegenwoordigd in de gemeentelijke 
Erfgoedcommissie. In 2019 gaven wij 41 welstandsadviezen, onder andere over het zonnepark bij Oude Pekela. Wij ondersteunden bovendien de gemeente 
in het kader van het archeologisch onderzoek dat plaatsvond op de ‘Kooistralocatie’. 
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•  Welstandsadvisering en archeologisch onderzoek Oude Pekela

•  Waardering integrale ontwikkeling zonnepark en landschap

•  Verbijzondering gevel opslagloods

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Welstandsadvisering en archeologisch onderzoek Oude Pekela
Het besluit om het braakliggende terrein op de hoek van de Feiko Clockstraat 
en de Raadhuislaan in Oude Pekela opnieuw te bebouwen, leidde tot een 
gemeentelijk onderzoek naar de wenselijke bouwmassa en tot de noodzaak 
van archeologisch onderzoek. Wij ondersteunden de gemeente door de 
rapporten van de verschillende archeologische onderzoeksfases inhoudelijk te 
toetsen en door het bouwplan dat vervolgens werd ingediend te toetsen aan 
het door de gemeente gekozen voorkeursmodel voor wat betreft de 
bouwmassa. Dit model ging uit van kleinschalige bebouwing, terwijl het 
bouwplan uitging van een appartementengebouw met drie bouwlagen. De 
welstandscommissie vond dit niet geschikt voor deze plek en adviseerde om 
het door de gemeente gekozen model als uitgangspunt te nemen. Hiermee 
wordt beter aangesloten bij de ruimtelijke karakteristieken van deze bijzondere 
plek. 
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Pekela ontstond in de vroege 17de eeuw nadat de ‘Friesche Compagnie’ in 
1599 een veengebied aan weerszijden van de Pekel Aa verwierf. De 
compagnie bestond uit vier vennoten, waaronder Feike Alles Clock. Hun doel 
was om turf te winnen, maar dit bleek een kostbare onderneming. De 
turfwinning kwam pas goed op gang toen de stad Groningen in 1635 een deel 
van het veengebied in handen kreeg. Voor de afvoer van turf werd de Pekel Aa 
verdiept en rechtgetrokken tot het Pekelder Hoofddiep. De Kooistralocatie ligt 
aan dit diep, in het oudste deel van Pekela. Op historische kaarten is te zien 
dat op deze plek al in de 17de eeuw bebouwing stond. Het archeologisch 
onderzoek moest duidelijk maken of hiervan in de ondergrond nog resten 
aanwezig waren. Libau ondersteunde de gemeente door de rapporten van de 
verschillende onderzoeksfases inhoudelijk te toetsen. Het eerste 
veldonderzoek leverde inderdaad aanwijzingen op voor resten uit de 17de 
eeuw. Het proefsleuven-onderzoek dat vervolgens werd gedaan, liet helaas 
zien dat deze resten al eerder zo ernstig zijn aangetast dat ze niet meer 
kunnen bijdragen aan de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van 
Pekela. Verder onderzoek was daarom niet nodig. 

Waardering integrale ontwikkeling zonnepark en landschap
Tussen Oude Pekela en het Emergobos wordt een zonnepark van 79 hectare 
ontwikkeld. 19 hectare hiervan is bestemd voor de inpassing van het zonnepark 
in het landschap. Deze hectares worden natuurlijk ingericht en krijgen met 
fiets- en wandelroutes ook een recreatieve functie. De drie velden met 
zonnepanelen krijgen dezelfde verkavelingsrichting als het landbouwgebied 
daaromheen. Het ontwerp voor de randen en overgangen tussen de velden is 
zorgvuldig afgestemd op de bestaande beplanting en waterlopen. De welstands-
commissie had veel waardering voor de voorgestelde integrale ontwikkeling van 
zonnepark en landschap. Zij benadrukte het belang van een terughoudende 
vormgeving van alle voorzieningen naast de zonnepanelen en vroeg om een 
situatietekening waarop de gebouwde voorzieningen zijn aangegeven. 

LAOS
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Verbijzondering gevel opslagloods 
Het plan voor de bouw van een loods aan de Britanniawijk positioneert deze 
haaks op de weg en op dezelfde rooilijn van de loodsen ernaast. Hierdoor 
ontstaat samenhang tussen de bestaande loodsen en de nieuwe loods. De 
welstandscommissie adviseerde de kantoorgevel op een meer bijzondere 
manier vorm te geven, ook omdat dit zichtbaar is vanaf de openbare weg. Dit 
leidde tot de keuze voor een afwijkende gevelbekleding en meer ramen. 

WESSELING 
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In cijfers
• Welstandscommissie: 41 bouwplannen, waarvan 13 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Archeologische adviezen: 6

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 Pekela 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
• ir. V.H. Ackerman    rayonarchitect
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / 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/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

