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LIBAU 

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. In 2019 adviseerde onze  welstandscommissie over 173 plannen voor de bouw of verbouw van panden in de 
gemeente Stadskanaal.  
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•  Herbestemming en restauratie voormalig kerkje Musselkanaal

•  Ontwerp appartementen Luxemburglaan

•  Verbouwing voormalige kerk tot woning

•  Archeologisch onderzoek Dalweg

•  Uitbreiding woning Hoofdkade

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Herbestemming en restauratie voormalig kerkje Musselkanaal
De eigenaar van het voormalige kerkje aan de Kerkstraat in Musselkanaal 
wilde dit verbouwen, restaureren en verduurzamen. Dit kerkgebouw werd in 
1926, in de architectuur van de Amsterdamse School, gebouwd voor de 
Nederlandse Protestanten Bond. In latere tijden kreeg het de status van 
rijksmonument. 
De monumentencommissie was positief over het ingediende plan, maar 
adviseerde wel om het isolatiemateriaal niet aan de binnenzijde van de kap 
aan te brengen, maar aan de buitenzijde van het dakbeschot. Het zicht op het 
kenmerkende dakbeschot en op de bijzondere en decoratieve kapconstructie 
blijft daardoor bewaard. 
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Ontwerp appartementen Luxemburglaan 
In het groene, parkachtige gebied aan de Luxemburglaan wordt een 
woontoren met appartementen gebouwd. De appartementen hebben aan 
drie zijden uitzicht en allemaal een groot balkon. Uitgangspunt voor het 
ontwerp is dat de toekomstige eigenaren de vrijheid hebben om eigen keuzes 
te maken voor wat betreft de indeling van het appartement. Zij hebben 
bovendien enige invloed op de positie van de ramen. De welstandscommissie 
had waardering voor de keuze om de gevels in metselwerk uit te voeren en 
adviseerde om voor rode of donkere stenen te kiezen. Dit sluit beter aan bij de 
bebouwde omgeving en tekent mooi af tegen de Groningse luchten. 

Verbouwing voormalige kerk tot woning
De voormalige kerk op de hoek Baronielaan/Brabantselaan wordt verbouwd 
tot woning. Het pand heeft een eenvoudige hoofdvorm en bestaat uit één 
bouwlaag met een flauw hellend dak. In typologie sluit het gebouw aan bij de 
kenmerkende architectuur van de omringende vrijstaande patiobungalows uit 
de jaren ’70. De welstandscommissie adviseerde om de heldere opzet van het 
gebouw te respecteren door het metselwerk niet te schilderen en door voor 
een eenvoudige, ingetogen kap te kiezen. Het definitieve plan respecteert het 
bestaande volume en zorgt ervoor dat het gebouw een eenduidige uitstraling 
houdt. 

VDZ ARCHITECTEN RENÉ  VAN DER BURGH



4

GEMEENTE STADSKANAAL | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

Archeologisch onderzoek Dalweg
Het plan om aan de Dalweg in Stadskanaal een woning te slopen en te 
vervangen door nieuwbouw, leidde tot een onderzoek dat de kans op 
archeologische resten in beeld moest brengen. Het veenkoloniale gebied van 
Stadskanaal was in de prehistorie onderdeel van een uitgestrekt 
dekzandgebied. Dit gebied was in de oude- en middensteentijd geschikt voor 
bewoning. Uit de wijdere omgeving van het plangebied zijn enkele vondsten uit 
de middensteentijd bekend. Vanaf de nieuwe steentijd werd het gebied te nat 
en raakte het overgroeid met veen. Toen dit veen in de 19e eeuw ontgonnen 
werd, kwam het prehistorische dekzand weer aan de oppervlakte te liggen. De 
conclusie van het bureauonderzoek was dat op deze locatie resten uit de 
middensteentijd voor konden komen. De verwachting was echter dat deze 
tijdens de bouw van de huidige woning en door graafwerk-zaamheden op het 
erf al sterk verstoord waren. De gemeente vroeg ons om de uitvoering en de 
inhoud van het bureauonderzoek te beoordelen. Wij kwamen daarbij tot 
dezelfde conclusie: archeologisch veldonderzoek is niet nodig. 

Uitbreiding woning Hoofdkade 
Het plan om tweederde van een woning aan de Hoofdkade in Stadskanaal 
met meer dan een meter te verhogen, stuitte op welstandsproblemen. Niet 
alleen werd de hoofdvorm van de woning hierdoor te veel aangetast, ook 
oogde de nokverhoging deels als een dakkapel. Op basis van de 
welstandsnota stelde de welstandscommissie twee opties voor: of het 
dakvlak rondom de dakkapel laten doorlopen of de hele woning in de hoogte 
uitbreiden. Nadat de eigenaar voor de laatste optie koos, adviseerde de 
welstandscommissie nog de verhoging te voorzien van een verticale 
gevelbekleding.  

PAAS EN DE GROOT
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In cijfers
• Welstandscommissie: 173 bouwplannen, waarvan 47 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 3 plannen
• Archeologisch advies: 1

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 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
• H. Smit MArch rayonarchitect
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in de 
gemeente Stadskanaal 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. 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/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

