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Bellingwedde: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultureel erfgoed
voor de gemeente Bellingwedde. Deze
kaart geeft een beeld van onze inzet
in 2013.
MESTOPSLAG OP VELDKAVELS

Doel : formuleren beleid
voor ruimtelijke inpassing van
mestopslaglocaties in het buitengebied.
Middel : landschappelijke analyse
om de ruimtelijke kernkwaliteiten in
beeld te brengen. Kaart die aangeeft in
welke zones mestopslag op veldkavels
ruimtelijk aanvaardbaar is.
Resultaat: advies in woord en beeld,
dat wordt gedragen door de gemeente
en de provincie Groningen, met
zones waar mestopslag op veldkavels
aanvaardbaar is. Deze zones kunnen
door de gemeente worden verwerkt
in het bestemmingsplan buitengebied.
OOSTEINDE BLIJHAM

Aan de oostzijde van Blijham staan
drie monumentale boerderijen.
De middelste daarvan, Oosteinde
44, betreft een boerderijcomplex
bestaande uit een villaboerderij
met stookhut en slingertuin. De
majestueuze boerderij is in 1900
gebouwd. Het voorhuis oogt als een
villa, kent een eclectische stijl en
is voorzien van tal van decoratieve
elementen uit de neorenaissance,
zowel in het exterieur als in het
interieur. In het beeld vanaf de

openbare weg is de samenhang tussen
de villaboerderij en de slingertuin
ervoor zeer gaaf bewaard gebleven.
De boerderij is in 1967 onttrokken
aan de landbouw en nu onder andere
in gebruik als manege. De eigenaar
wil het casco van de villa restaureren,
evenals delen van de afwerking van
het exterieur en het interieur hiervan.
De commissie adviseerde positief
ten aanzien van de terughoudende
restauratie, waarmee wordt
ingestoken op duurzaam behoud van
het monument. Het zorgvuldige plan is
helaas echter niet uitgevoerd.

De grote welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Bellingwedde 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

IN CIJFERS

Bouwplannen: 45, waarvan 33
niet strijdig en 12 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 1 adviestraject.
Archeologische adviezen: 3
Keukentafelgesprekken: 2
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 10
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 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.

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Vakantiepark Wedderbergen diende
in 2013 een plan in voor de
uitbreiding van het park met 39
vakantiewoningen. Dit zijn deels
vrijstaande, deels gekoppelde
woningen die een flexibel gebruik
mogelijk maken. Beide types hebben
een gebogen dak, bij de gekoppelde
woningen is dit een dubbel dak. De
commissie adviseerde aandacht te

Z WEM B A D WE DDER M EER

besteden aan het uiterlijk van deze
daken die sterk sfeerbepalend zijn
en wees daarnaast op een aantal
essentiële details die de woningen
een hogere kwaliteit geven.
• Het zwembad op het park
Weddermeer wordt grondig
gerenoveerd. Een deel van het
bestaande gebouw blijft behouden,
maar het zwembad wordt totaal
vernieuwd en krijgt een grotere

overkapping die veel licht toelaat. De
welstandscommissie heeft een aantal
gesprekken met de initiatiefnemers
gevoerd. Dit heeft geleid tot een
verbetering van de uiterlijke kwaliteit
van het ontwerp.
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