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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 2014.
MUNNIKEHEERD NOORDWOLDE

De NAM heeft in het bevingsgebied
opdracht gegeven om op grote
schaal gemetselde schoorstenen
te verwijderen en te vervangen
door imitatieschoorstenen. Ook
bij beeldbepalende panden en in
beschermde dorpsgezichten. Eén van
die panden waarbij de schoorsteen
preventief verwijderd werd, was de
Munnikeheerd, een monumentale
boerderij uit 1839. De eigenaar van
de boerderij diende een plan in voor
het plaatsen van een lichtgewicht,
prefab schoorsteen met steenstrips
die verlijmd zouden worden op
een roestvrijstalen ondergrond. De
monumentencommissie vond het
begrijpelijk dat vanuit het oogpunt
van veiligheid was gezocht naar een
lichtgewicht oplossing. Tegelijkertijd
ervoer zij het imitatiekarakter van
de voorgestelde prefab schoorsteen
als niet passend bij de monumentale
waarden van de boerderij. Garanties
voor wat betreft de duurzaamheid
van de prefab schoorsteen ontbraken
bovendien en daarmee ook de
instandhouding van het monumentale
beeld op de langere termijn. Op advies
van de commissie en na inspanningen

van de gemeente en de eigenaar,
bracht de constructeur in beeld dat
ook de herbouw van een gemetselde
schoorsteen in combinatie met een
versterkte onderslag zou leiden tot
een deugdelijke en veilige oplossing.
De beeldbepalende schoorsteen keert
hierdoor in zijn oude vorm terug.
WOLDDIJK NOORDWOLDE

De bouw van een werktuigenberging
aan de Wolddijk te Noordwolde
werd archeologisch begeleid door
een particulier bedrijf. De gemeente
Bedum verzocht Libau een advies
over de rapportage van de begeleiding
uit te brengen. Deze rapportage is
beoordeeld op vakinhoudelijke punten
en de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie. De conclusie was dat hij
goed en zorgvuldig is opgesteld.

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 2014 als
volgt samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ing. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect

IN CIJFERS

Bouwplannen: 49 behandeld, waarvan
37 niet strijdig en 12 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 6
Cultureel erfgoed adviezen: 2
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

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Het winkelcomplex aan de
Burchtstraat in Bedum krijgt een
upgrade. Dit betekent onder andere
dat de entree van de Jumbo aan de
Noordwolderweg naar de passage
meer herkenbaar wordt gemaakt.
Om ook de entree aan de pleinzijde
duidelijker te maken, krijgt deze
hier een meer imposante structuur.
Daarbij werd in eerste instantie
gekozen voor een fors, gemetseld
gevelvlak en in tweede instantie

voor geprofileerd staalplaat. Omdat
het hier om een belangrijk geveldak
gaat, hield de commissie vast aan een
uitvoering in metselwerk.
• De stichting Dorpshuis
Onderdendam wilde 60 zonnepanelen op het dak van het dorpshuis
plaatsen. Het belangrijkste uitgangspunt in de beoordeling was dat de
panelen zoveel mogelijk uit het zicht
moeten worden geplaatst, zodat
het cultuurhistorisch beeld zo min
mogelijk zou worden verstoord. De
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welstandscommissie adviseerde om
de panelen op het platte gedeelte te
plaatsen. Hier bleken echter slechts
24 panelen op te passen, de overige
36 moesten op het schuine dak worden ingepast. De commissie ging hier
uiteindelijk in mee met als motivatie
dat het dak geen cultuurhistorische
waarde kent. Een rechthoekig vlak
met zwarte randen op de donkere
pannen zou bovendien niet leiden
tot een drastisch wijziging van het
bebouwingsbeeld.
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