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Bellingwedde: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente Bellingwedde en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2014.
MONUMENT WEDDE

Aan de Hoofdweg in Wedde
staat een rijksmonument dat
oorspronkelijk een boerderijtje
was en later werd getransformeerd
tot rentenierswoning. Eén van de
verfraaiingen die daarbij werden
aangebracht, is een rijk versierde
omlijsting rond de entree van het
pand. De huidige eigenaar wilde hier
een pannenkoekenrestaurant vestigen.
Dit betekende in de eerste plaats een
uitbreiding van het horeca-aanbod in
Wedde. De initiatiefnemers wilden
beginnende horecaondernemers
bovendien de kans geven om bij
toerbeurt het restaurant te runnen
en zo de nodige ervaring op te doen.
De ingrepen aan de buitenzijde van
het pand bleven beperkt. Bij de
planontwikkeling is met name ook
gezocht naar mogelijkheden om de
luchtafvoeren een zo onopvallend
mogelijke plek te geven.
VOORZIENINGEN
WEDDERMEER

Recreatie Weddermeer B.V. wilde
een aantal voorzieningen in het

recreatiegebied Weddermeer
vervangen en uitbreiden. Het
plangebied lag in een geregistreerd
archeologisch terrein, wat betekende
dat hier zeer waarschijnlijk
archeologische resten aanwezig zijn
en dat deze resten door de geplande
werkzaamheden aangetast konden
worden.
Om in kaart te kunnen brengen welke
resten in het plangebied aanwezig zijn
en wat de waarde van deze resten is,
moest een proefsleuvenonderzoek
worden uitgevoerd. Hiervoor was
een Programma van Eisen nodig,
waarin namens de gemeente
Bellingwedde de voorwaarden voor
het onderzoek werden vastgelegd.
Libau stelde dit Programma van Eisen
op en legde daarin de technische en
wetenschappelijke eisen, voorwaarden
en beperkingen met betrekking tot
het proefsleuvenonderzoek vast.
Het programma van eisen omvatte
bovendien een gespecificeerde
archeologische verwachting.

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.
De grote welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Bellingwedde 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
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Bouwplannen: 45, waarvan 35
niet strijdig en 10 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 1 adviestraject.
Archeologische adviezen: 3
Cultureel erfgoedadviezen: 5

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De eigenaar van de burcht Wedde
wilde op de zuidzijde van het
terrein, buiten de omloop, een
speeltoestel plaatsen. Op deze plek
was al sprake van een open ruimte
die werd gebruikt als speelplaats.
Het speeltoestel is een forse,
houten constructie met een heuse
kasteeltoren van twee verdiepingen.
Het ontwerp heeft een historisch
uiterlijk en is gemaakt door een
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restauratiearchitect. Omdat het
monumentale beeld van de burcht
gerespecteerd wordt, gaf de
commissie een positief advies.
• Aan de Winschoterweg in Blijham
staat een fraaie woning in de
stijl van een Zwitserse villa. De
bewoners wensten een uitbreiding
aan de achterzijde en schakelden
hiervoor een architect in. Vanwege
de gaafheid van de villa, koos de
architect ervoor om de uitbreiding

niet in de stijl van de villa te doen,
maar deze hiermee een modern
contrast te laten vormen. De
commissie had waardering voor het
uitgangspunt en de gekozen stijl. Zij
vond echter ook dat het bestaande
en het nieuwe volume op een
onevenwichtige manier op elkaar
aansloten. Het ontwerp is daarop
aangepast, vereenvoudigd en meer
verfijnd. Een positief advies was het
gevolg.
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