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Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, monumenten, archeologie en cultureel erfgoed voor de gemeente Westerwolde en adviseert op 
projectbasis over ruimtelijke vraagstukken. In 2019 adviseerden wij over 145 bouwplannen en boden wij bijvoorbeeld stedenbouwkundige begeleiding bij de 
herontwikkeling van de Kastanjelaan in Bellingwolde. 
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• Kwaliteitskaart en meergeneratiebuurt Bellingwolde
• Sloop en vervangende nieuwbouw vleugel RSG
• Archeologisch onderzoek Wedderbergen
• Stedenbouwkundige begeleiding nieuwbouw 
• Advisering ontwerp woningen Ter Apel
•  Advisering ontwerp woning Klein Ulsda
• In cijfers
• Gluren bij de buren

Kwaliteitskaart en meergeneratiebuurt Bellingwolde
De gemeente vroeg ons om voor Bellingwolde een toegankelijke 
kwaliteitskaart te maken, als cultuurhistorische en ruimtelijke onderlegger 
voor nieuwe ontwikkelingen. De kwaliteitskaart biedt de gemeente ook de 
kans om relatief snel te beoordelen of, en zo ja waar, medewerking kan 
worden verleend aan initiatieven. De kaart is onderdeel van een poster met 
historische kaarten en een actuele fotoanalyse die een link legt tussen het 
verleden, het heden en de herkenbare kwaliteiten van de fysieke 
leefomgeving. Wij ontwikkelden de kwaliteitskaart samen met gemeentelijke 
beleidsmedewerkers en bewoners van Bellingwolde. Deze laatsten brachten 
nieuwe inzichten mee en bleken erg trots op hun dorp te zijn.  

De kwaliteitskaart bood ons direct al handvatten voor de ontwikkeling van 
twee stedenbouwkundige concepten voor een meergeneratiebuurt in 
Bellingwolde. In samenspraak met de gemeente en de initiatiefnemer van dit 
plan is ervoor gekozen het plan ‘wonen aan de laan’ verder uit te werken. 
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Sloop en vervangende nieuwbouw vleugel RSG
De voormalige Rijks Hoogere Burgerschool, nu de RSG, in Ter Apel is een icoon 
van Expressionistische architectuur. Achter dit gebouw is in later tijden een 
vleugel aangebouwd die wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De 
monumentencommissie had waardering voor de zorgvuldige planvorming en 
gaf aan dat er bij de sloop geen kans bestond op schade aan monumentale 
onderdelen. De matige tot slechte conditie van de dakbedekking op het 
rijksmonumentale deel van het gebouw leidde ertoe dat grote delen hiervan 
gerenoveerd moesten worden. Op de twee schuine daken komen nu weer 
leipannen terug, conform de oorspronkelijke situatie. Een wijziging die de 
monumentale waarde van het schoolgebouw ten goede komt. De zorgvuldig 
voorbereide werkzaamheden dragen volgens de monumentencommissie bij 
aan de langjarige instandhouding van het bijzondere schoolgebouw.

Archeologisch onderzoek Wedderbergen
Het plan om in de Weddermeer nieuwe recreatiewoningen te bouwen, een 
forse waterpartij te maken en toegangswegen aan te leggen, leidde tot het 
besluit om middels een proefsleuvenonderzoek de kans op archeologische 
resten in beeld te brengen. Eerdere bureau- en booronderzoeken maakten 
duidelijk dat hier resten kunnen worden verwacht uit de steentijd tot en met 
de middeleeuwen. De gemeente vroeg ons om een Programma van Eisen op 
te stellen en daarin de randvoorwaarden voor het onderzoek te formuleren. 
Het onderzoek dat vervolgens werd uitgevoerd, maakte duidelijk dat de 
bodem in het plangebied zwaar verstoord is. De conclusie was dan ook dat 
hier geen archeologische resten meer aanwezig zijn die kunnen bijdragen aan 
de kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van dit deel van de gemeente 
Westerwolde.

Proefsleuven fase A

Proefsleuven fase B

i13az2

+4,0 m NAP en hoger

+3,0 m NAP

+2,0 m NAP

+1,0 m NAP

0,0 m NAP en lager

Hoogtekaart uitbreiding Weddermeer
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Stedenbouwkundige begeleiding nieuwbouw Plan Oost
Woningcorporatie Acantus wil aan de Kastanjelaan in Bellingwolde een aantal 
nieuwe woningen bouwen en de gemeente vroeg ons dit stedenbouwkundig 
te begeleiden. De Kastanjelaan is onderdeel van Plan Oost, de eerste 
planmatige uitbreiding van het dorp die dateert uit het interbellum en is 
doorontwikkeld in de periode van de wederopbouw. De beoogde nieuwbouw 
aan de noordkant van de Kastanjelaan voegt zich als vanzelfsprekend in de 
stedenbouwkundige structuur. Hier doet zich de kans voor om de straatwand 
te herstellen. Voor de zuidzijde van de Kastanjelaan, die onderdeel uitmaakt 
van de groene rand om de wijk, hebben we geadviseerd om een pas op de 

plaats te maken en eerst een onderzoek te doen naar de toekomst van het 
overige corporatiebezit in de buurt. Als uit dit onderzoek blijkt dat er in de 
toekomst meer woningen worden gesloopt dan teruggebouwd, is het 
verstandig de locatie aan de zuidzijde van de Kastanjelaan groen in te richten. 
De woningen die wel teruggebouwd worden, kunnen dan elders in de wijk 
worden gesitueerd. Dit voorkomt storende gaten en braakliggende terreinen 
en zorg ervoor dat Plan Oost mooi en leefbaar blijft.

Advisering ontwerp woningen Ter Apel
De eigenaar van een braakliggend terrein aan de St. Luciusstraat in Ter Apel 
diende het plan in om hier 14 woningen te bouwen: één blok van zes en twee 
van vier. De welstandscommissie concludeerde dat de wijze waarop deze 
blokken ingetekend stonden, tot problemen leidde. Zij stelde voor het grote, 
tweelaagse woonblok op de open ruimte aan de noordzijde te richten en de 
twee blokken van vier samen een hof aan de straat te laten vormen. De 
opdrachtgever was enthousiast over dit voorstel en wijzigde de opstelling 
zonder veel aan de architectuur te hoeven veranderen. 

DE GROOT VASTGOED ADVISEURS
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Advisering ontwerp woning Klein Ulsda
De eigenaar van een kavel in Klein Ulsda diende het plan in om hier een 
woning te bouwen die zowel in de hoofdvorm als in gevelmateriaal afweek 
van de omringende bebouwing. De welstandscommissie vond het ontwerp 
niet goed genoeg om af te mogen wijken van de voor dit gebied vastgestelde 
criteria. De eigentijdse hoofdvorm kon wat haar betreft, maar de gevels 
moesten in metselwerk worden uitgevoerd. De commissie verzocht ook om 
een tuinplan dat regelt dat de ruime afstand tot de straat zorgvuldig wordt 
ingericht. Helaas bleek daarna dat het ontwerp niet haalbaar was. Een woning 
die meer standaard is, is inmiddels ingediend en goedgekeurd.

In cijfers
• Welstandscommissie: 145 behandelingen, waarvan 14 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 8 plannen
• Archeologische adviezen: 2
• Maatwerkgesprek: 1
• Adviezen huisadviseurschap: 10

BUCKING ARCHITECTEN
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Welstandscommissie
Twee rayonarchitecten van Libau bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 
vormen samen de kleine commissie en zijn gemandateerd aan de grote 
welstandscommissie. De grote welstandscommissie vergadert eens per 
veertien dagen. Deze commissie was in de gemeente Westerwolde 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

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in de 
gemeente Westerwolde 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://libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/


7

GEMEENTE WESTERWOLDE | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

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

