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Hoogezand-Sappemeer: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie en
cultureel erfgoed van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in
2014.
ARCHEOLOGIE

De gemeente wilde ten zuidwesten
van de dorpskern van Westerbroek
twaalf woningen laten bouwen.
Vanwege de kans op archeologische
resten in dit gebied, vroeg zij Libau
om een archeologisch advies. Libau
voerde daartoe een bureauonderzoek
uit en maakte daarbij onder andere
gebruik van aardkundig en historisch
kaartmateriaal, hoogtegegevens en
archeologische gegevens over de
omgeving van het plangebied.
In het westen van dit gebied was tot
in de 20ste eeuw sprake van een
petgat. De oorspronkelijke bodem
hiervan is naar verwachting sterk
aangetast door vervening, reden
waarom hier geen archeologische
resten meer verwacht worden. Het
oostelijk deel van het plangebied ligt

daarentegen op een dekzandwelving.
In dit deel van het gebied bestaat
de kans op het aantreffen van
archeologische resten uit de
steentijd en mogelijk ook uit de
middeleeuwen. Libau adviseerde
om hier een booronderzoek uit
te voeren om de gaafheid van
de oorspronkelijke bodem in
kaart te brengen en eventuele
archeologische resten op te sporen.
Afhankelijk van de resultaten van het
booronderzoek wordt bepaald of
verder archeologisch veldonderzoek
noodzakelijk is.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 57 behandeld, waarvan
44 niet strijdig en 13 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 4

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
Hoogezand-Sappemeer 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

WELSTANDSCOMMISSIE

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

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De eigenaar van een perceel aan
de Noorderstraat in Sappemeer
wilde hier een nieuwe woning
met loods bouwen. Doordat deze
loods ver van de straat gesitueerd
wordt en in een donkere kleur
wordt uitgevoerd, valt deze in
het straatbeeld nauwelijks op. De
woning doet dit wel en de commissie
lette in haar beoordeling daarom
zorgvuldig op de aansluiting met de

N I E U W E WON I NG NOOR DER ST R A AT

bestaande panden. De opdrachtgever
gaf aan dat de rechterzijde van het
terrein als privétuin wordt ingericht.
De linkerzijde wordt de entree naar
de loods. Deze indeling sluit goed
aan op de overige bebouwing. Ook
de massavorm en het donkerrode
metselwerk van de woning zijn
goed afgestemd op het bestaande
straatbeeld. De welstandscommissie
adviseerde daarom positief.
• De firma Bodewes wilde de

bestaande scheepshal uitbreiden
en de bestaande hal renoveren.
Het opvallende rood wordt daarbij
ingeruild voor een maritiem blauwe
kleur. De commissie had geen
bezwaren tegen de voorgestelde
kleurwijziging en de gekozen
gevelgrafiek. Het geheel past in
het beeld van forse, hoge hallen
dat uniek is voor HoogezandSappemeer.
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