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Oldambt : cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente Oldambt. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2018.
ONDERZOEKSPILOT
OLDAMBTSTER BOERDERIJ

Waar functieverandering elders leidt
tot behoud van karakteristieke en
monumentale boerderijen, blijkt dit
in het Oldambt om uiteenlopende
redenen lastiger. Het gevolg is dat
hier regelmatig sprake is van leegstand
en verval van de unieke Oldambtster
boerderijen. Libau onderzocht in 2018,
dankzij subsidie van de provincie en
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), welk belang eigenaren,
streekbewoners en bezoekers van
het gebied aan deze boerderijen
hechten. Dit gebeurde in de vorm
van interviews en workshops waarin
de betrokkenen ook aangeven wat
er volgens hen voor nodig is om
deze boerderijen te behouden.
Libau formuleerde op basis van het
onderzoek adviezen aan de gemeente
Oldambt, de provincie en de RCE en
presenteerde het onderzoeksverslag
tijdens een symposium, gewijd aan
de toekomst van de Oldambtster
boerderij.
HERBESTEMMING
OLDAMBTSTER BOERDERIJ
MIDWOLDA

De eigenaar van een
boerderijencomplex tussen Midwolda
en Oostwold wilde in de schuren
hiervan zorgappartementen realiseren.
De monumentencommissie had
waardering voor de wijze waarop de
mogelijkheden en onmogelijkheden
van de schuren tot vertrekpunt voor
de planvorming waren gemaakt. De
kapconstructies van beide schuren

bleven hierdoor ongemoeid. Een
belangrijk bespreekpunt was de wijze
waarop ramen in de overwegend
gesloten schuurgevels konden worden
gemaakt. Ontwerpend onderzoek
leidde voor de hoofdschuur tot een
goede balans tussen de gewenste
openheid en het oorspronkelijke,
gesloten en schurige karakter van
de gevels. Voor de bijschuur was
het onderzoek nog gaande, toen het
voorhuis en de hoofschuur door brand
verloren gingen.
ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK SCHIEREILAND
VAN WINSCHOTEN

Het bouwplan voor de hoek
Engelstilstraat/Dwingelooweg leidde
tot de vraag aan Libau om de kans
op archeologische resten in beeld
te brengen. Het plangebied ligt op
het Schiereiland van Winschoten dat
gedurende de steentijd en tot in de
loop van de bronstijd geschikt was
voor bewoning. In de middeleeuwen
ontstond de nederzetting Winschoten
die in de 17de eeuw tot vesting werd
gemaakt. De bouwlocatie ligt binnen
de historische kern die buiten de
voormalige vesting is ontstaan. Het
perceel is in historische tijd zeker
bewoond geweest, vanaf de vroege
19de eeuw. De kans dat de voorgenomen werkzaamheden leiden tot
een onevenredige aantasting van de
archeologische resten, wordt echter
klein geacht. Archeologisch vervolgonderzoek is daarom niet nodig.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 288 behandelingen,
waarvan 65 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 41

Adviezen cultureel erfgoed /
monumentenadviezen: 8
Adviezen ikv provinciale
omgevingsverordening: 1
Adviezen karakteristieke objecten: 1
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens per
2 weken. Deze commissie bestaat uit
ten minste twee rayonarchitecten van
Libau die gemandateerd zijn door de
grote welstandscommissie. De grote
welstandscommissie vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Oldambt in 2018
als volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• A. van der Tuuk, voorzitter
• ir. P.IJ. Ziel, stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram, stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch, architect
• ing. T. Mars, architect
• D.J. van Wieren MArch, architect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Oldambt in 2018 als volgt
samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect
• drs. G. P. Karstkarel,
architectuurhistoricus
• ing. T. Bouman, architect
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur
aardbevingsbestendig ontwerpen
• ir. A. de Groot, restauratiearchitect
(extern adviseur)
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandscommissie vond dat in
het eerste ontwerp voor de upgrade
van het dorpshuis in Westerlee
te veel mogelijkheden onbenut
bleven. Het ontwerp dat hierna
gepresenteerd werd, was meer
ingrijpend maar toonde ook meer
openheid aan de straatzijde. Ook het
terras kreeg hierdoor een betere
uitstraling.
• Op een braakliggend terrein tussen

de Diepswal en de Hogeweg in
Scheemda worden acht woningen en
een appartementenblok gebouwd.
De welstandscommissie adviseerde
om meer nadruk te leggen op de
knik in het appartementengebouw,
zowel in de hoofdvorm als in de
inrichting van het binnenterrein.
Zij pleitte bovendien voor een
verticale gevelcompositie voor het
appartementenblok en meer reliëf in
de gevels van de acht woningen.
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• Het plan voor een woning
met kantoor aan de Verlengde
Ekamperweg in Blauwestad
leidde tot het advies van de
welstandscommissie om de
hiërarchie tussen beide beter
afleesbaar te maken. De commissie
gaf bovendien aan dat de
voorgestelde, forse, entreepartijen
voor een onevenwichtig beeld
zorgden. Het ontwerp werd daarop
aangepast en goedgekeurd.
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