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Bedum: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed
voor de gemeente Bedum. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2013.
BOTERDIEP WZ ZUIDWOLDE

De Noorderkerk in Zuidwolde
heeft d
 e status van Rijksmonument
en is in 1908 gebouwd in een fraaie
overgangsarchitectuur, waarschijnlijk
naar een ontwerp van architect Y.
van der Veen. Om het glas-in-lood te
beschermen en vanwege de isolerende
werking, zijn de ramen van deze
zaalkerk in het verleden voorzien
van voorzetramen van plexiglas.
Dit plexiglas was in de loop van de
tijd echter kwetsbaar geworden,
het doorzicht was verminderd en
bijna alle ramen stonden hol. Het
kerkbestuur wilde ze daarom graag
vervangen door voorzetramen van
floatglas en messing brugstaven. De
monumentencommissie had begrip
voor deze wens en waardering voor
de gedegen en deskundige aanpak.
De commissie verwachtte dat de
nieuwe voorzetramen leiden tot een
sterke verbetering van het aanzicht
van de monumentale kerk, maar gaf
wel aan de spiegelende werking van
voorzetramen een aandachtspunt te
vinden. Hierdoor is vaak sprake van

verminderd zicht op de achterliggende
ramen. Toepassing van museumglas als
buitenblad zou dit kunnenvoorkomen.
De commissie was zich ervan bewust
dat dit waarschijnlijk duurder is en
hoopte dat het in ieder geval mogelijk
zou zijn de voorgevel te voorzien van
dergelijk ontspiegeld glas.
KEUKENTAFELGESPREK

Aanleiding: bouwaanvraag voor een
nieuwe stal buiten bestaande erfstructuur op de Wolddijk te Bedum.
Middel: keukentafelgesprek met
de betrokken boer, landschappelijk
inpassingsplan en beplantingsplan.
Resultaat: een zodanige inpassing
van de nieuwe stal dat de erfstructuur
wordt verdubbeld, de zichtzijde een
groener aangezicht heeft gekregen
en de overgang naar het Reitdiepdal
ruimtelijk benadrukt wordt.
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Bouwplannen: 63 behandeld, waarvan
39 niet strijdig en 24 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 7
Keukentafelgesprekken: 1
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 5

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens
per twee weken. Deze commissie
bestaat uit ten minste twee personen.
Dit zijn rayonarchitecten van Libau,
die gemandateerd zijn door de grote
welstandscommissie.
De grote welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Bedum in 2013 als
volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. A. Ritsema, architect
• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Woningstichting Wierden en Borgen
ontwikkelde in 2013 een plan voor
de sloop en vervanging van 35 sterk
gedateerde woningen in het
zuidelijke deel van de Almastraat.
Een deel van de nieuwe woningen
wordt, evenals de gesloopte, in rijtjes
gebouwd. De woningbouwstichting
wil echter ook een aantal tweeonder-één-kap woningen realiseren.
De welstandscommissie drong in
haar advies aan op verplaatsing van
het woonblok dat het meest
zuidelijk gepland was, zodat de
stedenbouwkundige structuur
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beter tot zijn recht zou komen. De
commissie vroeg bovendien aandacht
voor de uiterlijke kwaliteit van de
tuinen aan de westzijde van de
Almastraat. Deze tuinen zijn naar het
open landschap gericht. De architect
heeft hierop inmiddels gereageerd
met een zorgvuldig geplaatste
groenvoorziening.
• In het hart van Bedum, en in de
directe omgeving van een aantal
monumenten, wordt een
appartementencomplex gerealiseerd.
Het ontwerp van de architect
gaat uit van een historiserende
vormgeving, die op deze plek goed

tot zijn recht komt. Het ontwerp is
opgebouwd uit drie hoofdvolumes
die aansluiten op de schaal van de
omliggende bebouwing.
De commissie lette in haar advies
vooral op het historische gegeven
en het consequent doorvoeren
van een zuivere verhouding van
gevelcompositie en details. Dit
heeft onder andere geleid tot een
meer transparant uiterlijk van
het bergingdeel dat zich aan de
straatzijde bevindt. De detaillering
van de daklijsten is zodanig
aangepast dat deze nu meer naar de
omliggende bebouwing verwijst.
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