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Oldambt: cijfers & resultaten
KWALITATIEF RUIMTELIJK
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF

Doel: inzichtelijk maken van de ontstaansgeschiedenis van het landschap
en de nederzettingspatronen in de
gemeente, zodat hier bij toekomstige
beleidskeuzes rekening mee kan worden gehouden.
Middel: in coproductie met ambtelijke
en lokale deskundigen zijn de belangrijkste ruimtelijke identiteitsdragers
in beeld gebracht en is gezamenlijk
nagedacht over de vraag hoe met deze
dragers omgegaan dient te worden.
Resultaat: breed gedragen kennis en
inzicht in de gemeentelijke kernkwaliteiten en regiaanwijzingen die benoemen op welke wijze deze identiteit
ingezet kan worden bij toekomstige
plannen en beleid.
LANDSCHAPPELIJKE INPASSING LOODS NIEUWOLDA

Aanleiding: bouwaanvraag nieuwbouw
aardappelopslagloods bij een bestaand
agrarisch bedrijf.
Doel: bedrijfsuitbreiding in combinatie met versterking landschappelijke
kwaliteit.
Middelen: keukentafelgesprek en landschappelijke analyse.
Resultaat: een compacter erf met een
nieuwe aardappelloods als nieuwe
identiteit nabij het diep.
NIEUWE BESTEMMING
FABRIEKSGEBOUW DE
TOEKOMST II SCHEEMDA

De voormalige strokartonfabriek bij
Scheemda werd tussen 2009 en 2011
gerestaureerd en krijgt de komende jaren een nieuwe bestemming
als onderdeel van Erfgoedpark De
Toekomst. De monumentencommissie heeft hiertoe in 2011 advies
uitgebracht op vier voorontwerpen

en in 2012 op het definitieve ontwerp.
Belangrijk uitgangspunt in het ontwerp
is, dat de toe te voegen elementen
zoveel mogelijk worden uitgevoerd in
afwijkende, transparante materialen
zoals glas. De commissie was positief
over de eenheid in de benadering.
Glazen elementen in de vorm van
wanden en balustrades wijken duidelijk
af van de historisch-industriële omgeving, zodat geen verwarring ontstaat
ten aanzien van de afleesbaarheid van
historisch en eigentijds materiaal. Deze
materialen voegen zich daarnaast,
mits terughoudend vormgegeven,
goed in de karaktervolle, industriële
context. De commissie adviseerde om
te werken met een zo beperkt aantal
materialen, zodat het karakter van
het gebouw niet wordt overstemd en
een rustig totaalbeeld ontstaat voor
de veelheid aan functies die in het
gebouw zullen worden ondergebracht.
In de nabijheid van het fabrieksgebouw
wordt een nieuw ketelhuis gebouwd,
ten behoeve van een biomassa-installatie. Ook dit ketelhuis wordt in glas
uitgevoerd en de rookgassen worden
via een horizontale afvoer overgebracht naar de bestaande, monumentale fabrieksschoorsteen. Dit past binnen
het concept om de nieuwe elementen
zoveel mogelijk los te houden van
de bestaande constructie en zoveel
mogelijk in glas uit te voeren. De commissie heeft waardering voor de consequente doorvoering van dit principe.
Bestaande en nieuwe elementen zullen
goed herkenbaar zijn. Het feit dat de
schoorsteen weer een functie krijgt,
vergroot de kans op duurzaam behoud
van dit beeldbepalende onderdeel van
de fabriek.

114 niet strijdig en 36 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 1 bijzonder integraal gemeentebreed adviestraject.
Archeologische adviezen: 40
Keukentafelgesprekken: 2
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 13
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 welstandcommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Oldambt in 2012
als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. J. van de Bospoort, 		
stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• R. van der Molen, voorzitter
• ir. N.E. Gerritsma, architect
• Mw. R. Pot, voorzitter
• Mw. ir. A. Ritzema, architect
• ir. P.W. Havik, voorzitter
• ir. H. Spoelstra, architect
• ing. J. Swen arch AvB,
rayonarchitect
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Bouwplannen: 150 behandeld, waarvan

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• In Bad Nieuweschans is tegen het
beschermde stads- en dorpsgezicht
aan een supermarkt gerealiseerd.
Hierbij is een volume mogelijk
gemaakt dat past bij de functie.
Libau heeft geadviseerd om het oorspronkelijke plan te versoberen en
dit te compenseren door te kiezen
voor minder sobere materialen en
details. Het plan is uiteindelijk zonder welstandsadvies gerealiseerd.
• In de gemeente Oldambt is een
rijke schakering aanwezig van villabebouwing. Het betreft zowel

bebouwing die gebruik maakt van
een meer traditionele hoofdvorm,
gecombineerd met eigentijdse
accenten, als ook bebouwing met
een afwijkende hoofdvorm. Zo is er
aan de Dierenlaan in Winschoten
een villa gerealiseerd in een meer
kubistische stijl die probeert aan te
sluiten bij de bouwstijl van de eerste helft van de vorige eeuw. De
welstandscommissie heeft dit plan,
vanwege de bijzonderheid van het
object, zeer positief beoordeeld.
• Aan het Oostereinde is een
opmerkelijk gebouw gerealiseerd.

N I E U W E K WA L I T EIT A A N H ET OOSTEREINDE

Het betreft feitelijk een stuk van
het historische lint, dat hier door
de aanwezigheid van de snelweg
en de invloed van Blauwestad erg
onder druk is komen te liggen. Het
gebouwontwerp past niet vanzelfsprekend in de gebouwtypologie
van het lint, maar kent op zichzelf
beoordeeld wel een bovengemiddelde kwaliteit. Het geeft het lint
bovendien een meer moderne uitstraling, die aansluit bij de veranderende context. De welstandscommissie heeft daarom een positief
advies gegeven.
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