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Hoogezand-Sappemeer: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed voor
de gemeente Hoogezand-Sappemeer.
Deze kaart geeft een beeld van onze
inzet in 2013.
HUIS VAN CULTUUR EN
BESTUUR

De gemeente presenteerde in 2013
het ontwerp voor de metamorfose
van het theater en het gemeentehuis.
Dit ontwerp gaat ervan uit dat de
bestaande theaterzaal en de
constructie van het oude
gemeentehuis overeind blijven
en voegt daar op ingenieuze
wijze nieuwe ruimtes aan toe. De
apotheose wordt gevormd door het
transparante middendeel, dat verwijst
naar karakteristieke elementen uit
Hoogezand en Sappemeer.
De commissie had lof voor de
architectonische kwaliteit van het
ontwerp en uitte tegelijkertijd zorgen
voor wat betreft de gefaseerde
uitvoering van het plan. Het
middendeel komt vooral tot zijn
recht wanneer het is ingenesteld
tussen beide gebouwdelen, maar
het is onzeker of de tweede fase
daadwerkelijk gerealiseerd gaat
worden. Ook de beleving van het
Gorechtplein is gebaat bij realisatie
van het volledige ontwerp. Het plan

is inmiddels verder verfijnd en het
middendeel komt in de laatste versie
van het plan nog meer markant
naar voren. Als het ontwerp in zijn
geheel gerealiseerd wordt, is dit
een verrijking voor HoogezandSappemeer en kan het zich met
recht als gebouw van de bevolking
presenteren.

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.

KEUKENTAFELGESPREK

Aanleiding: bouwaanvraag voor
mestopslag buiten het bestaande erf
te Nieuwe Compagnie.
Middel: keukentafelgesprek
met de betrokken boer en een
landschappelijk inpassingsplan.
Resultaat: een zodanige inpassing
van de nieuwe stal dat de nieuwe
mestopslag geïntegreerd wordt
op het erf en een beplantingsplan
dat ervoor zorgt dat het geheel
landschappelijk in de omgeving past.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 76 behandeld, waarvan
59 niet strijdig en 17 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 1
Keukentafelgesprekken: 2
Cultureel erfgoed/monumenten
adviezen: 0

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

• Het bouwplan voor een
geautomatiseerd distributiecentrum
aan de Abramskade ging uit van
een compact gebouw met een voor
deze omgeving bijzondere hoogte.
Doordat daglicht geen vereiste
was, kon het magazijn aan de
buitenzijde volledig gesloten worden
uitgevoerd. De welstandscommissie
concentreerde zich daarom op de
grafiek van de beplating, waarin
na een eerste advies nog wat
wijzigingen werden doorgevoerd.
Het resultaat is een magazijn dat een
goede aanvulling vormt op de forse
loodsen in de omgeving.
• Zonnepanelen kunnen zonder
vergunning geplaatst worden,

tenzij het pand een monument is
of onderdeel van een beschermd
dorpsgezicht. Een aantal bewoners
van Kiel-Windeweer diende daarom
een aanvraag voor plaatsing van
zonnepanelen in. De commissie
let hierbij op een nette ordening
van de panelen, de plaats op het
dak en de uitvoering ervan. Zij
pleit bovendien bij voorkeur voor
plaatsing op bijgebouwen of, in
het geval van boerderijen, zo laag
mogelijk op de achterzijde van het
schuurgedeelte. In alle gevallen
adviseert de commissie om panelen
met een donkere omranding toe te
passen. Het vlak met panelen wordt
hierdoor zoveel mogelijk als een
geheel ervaren.

DI ST R I B U T I E C E NT R UM SCA A BR A M SKADE HO O GEZAND

• In het hart van de uitbreiding van
De Vosholen wordt een
Kindcentrum gerealiseerd rond
de restanten van een historische
fabriek. Het ontwerp valt op door
zijn grote dakvlakken en verwijzing
naar het industriële verleden. De
schoorsteen van de oorspronkelijke
fabriek blijft staan en zal een markant
onderdeel van het gebouw zijn. De
commissie had waardering voor het
plan maar vroeg aandacht voor de
hoge, gesloten wand van de sporthal.
De architect reageerde hierop
door in het metselwerk vlakken aan
te brengen met een variëteit aan
metselwerkverbanden.
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