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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 2015.
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RHEDERVELD

De J. Buiskoolweg, lopend door de
buurtschap Rhederveld, kent een
bijzondere status: het wegtracé,
inclusief de beplanting, is aangewezen
als Rijksmonument. De weg is
aangelegd in de jaren dertig van de
twintigste eeuw en is van belang
vanwege de relatie met de jonge
veenontginningen, de werkverschaffing
in Westerwolde en de bijzondere
beplanting.
De monumentencommissie
besprak in 2015 het plan om drie
transformatiehuisjes in de berm
langs de J. Buiskoolweg te vervangen
en te verplaatsen. De commissie
adviseerde om te onderzoeken of een
maatwerkbenadering mogelijk is. Dit
biedt de kans om de nieuwe trafo’s
zodanig in te passen in het groen dat
ze recht doen aan de waardevolle
context waarin ze staan. De gemeente
heeft aangeboden het onderhoud
van het aanvullende groen op zich te
nemen.
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WELSTANDSCOMMISSIE
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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 die zijn
gemandateerd door de grote
welstandscommissie.

De eigenaar van een melkveebedrijf
aan de Tweekarspelenweg in de
polder Blijham wilde zijn bedrijf
uitbreiden door de bestaande stal
te verlengen en een nieuwe stal te
bouwen. Om de benodigde ruimte
te maken, worden de bestaande
sleufsilo’s gesloopt en op het achtererf
teruggebouwd. De bestaande stal
en de uitbreiding daarvan worden
samen onder één zadeldak geplaatst.
Evenals de bestaande stal, wordt ook
de nieuwe stal in de richting van de
kavels geplaatst. Om de stallengte
te breken, wordt langs de verlengde
stal een van de weg af steeds opener
wordende middelhoge singelbeplanting
aangelegd. De bestaande sloot aan de
voorzijde van het erf wordt verbreed,
de bestaande groenstructuur gedund
en een hoek van het woonerf wordt
gemarkeerd met een goudes.

De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien dagen.
Deze commissie was in de gemeente
Bellingwedde in 2015 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: 47 behandeld, waarvan
39 niet strijdig en 8 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Keukentafelgesprekken: 2
Adviezen huisadviseurschap: 1
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 8
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• Aan het begin van de Scheidingsweg
in Veelerveen wordt een opvallende,
veelvormige, houten woning
gebouwd. Het eerste ontwerp dat
de eigenaren indienden, is afgewezen
omdat de commissie het totaalbeeld
onevenwichtig vond. Een gesprek
met de opdrachtgevers leidde tot
de keuze voor een eenvoudige
dakvorm. De veelvormige
onderbouw zorgt voor een markante
woning met veel woonkwaliteit.

• Op een braakliggend terrein aan de
Tweede Kwartierstraat in
Oudeschans wordt een woning
gebouwd. Het bouwterrein ligt naast
het Vestingmuseum en de nieuwe
woning reageert daarop in de vorm
van een contour die overeenkomt
met die van het museum.
De woning wordt bovendien
gebouwd in historische stijl. De
welstandscommissie adviseerde
om niet te kiezen voor de lichte
steenkleur van het museum, zoals
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het plan was, maar voor een rode
variant daarop.
• Bij het oorlogsmonument op de
kruising van de Hoofdweg met de
Tweekarspelenweg in Bellingwolde
komt een herinneringsbank. De
rayonarchitect heeft tijdens het
vooroverleg met de ontwerper
nuttige aanwijzingen kunnen geven
voor de hoofdzakelijk in metselwerk
opgetrokken bank. De ingediende
bouwaanvraag kon daardoor direct
worden goedgekeurd.
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