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Pekela: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed voor
de gemeente Pekela. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2013.

wijkstructuur van het landschap wordt
benadrukt met een groenstructuur die
aansluit op de maat en schaal van het
ontginningslint.
HERGEBRUIK

ARCHEOLOGISCH

KARAKTERISTIEKE PANDEN

ONDERZOEK

Hergebruik van panden zal in
de toekomst steeds meer een
rol van betekenis spelen op het
gebied van karakteristieke en
monumentale panden. De Mulo en
het Postkantoor in Oude Pekela zijn
goede voorbeelden van een nieuwe
functie, in dit geval appartementen,
in een oud gebouw. Bij het zoeken
naar huisvesting voor uiteenlopende
functies kan het een rol spelen of er
geen leegstaand erfgoed geschikt is
om een nieuwe functie te kunnen
herbergen. Een inventarisatie
van karakteristieke panden in de
gemeente, zoals elders ook veel
gebeurd, zou in dit verband een
zinvolle investering zijn.

Aanleiding: bouwplan jeugdsoos
Nieuwe Pekela, naast de sporthal.
Middel: raadpleging aardkundige
en archeologische gegevens en
bestudering historisch kaartmateriaal.
Daarbij blijkt dat de kans op de
aanwezigheid van archeologische
resten uit de Steentijd in het
plangebied zeer groot is. De kans
dat die nog intact zijn, is dankzij de
eerdere bouw van de sporthal echter
minimaal.
Resultaat: inzicht in de te verwachten
archeologische waarden in het gebied.
Nader archeologisch onderzoek is niet
noodzakelijk.
KEUKENTAFELGESPREK

Aanleiding: uitbreiding van een
melkveehouderijbedrijf op het erf van
een voormalig akkerbedrijf aan de
Tilstraat in Boven Pekela.
Middel: keukentafelgesprek met de
betrokken agrarisch ondernemer en
een landschappelijk inpassingsplan /
erfinrichtingsplan.
Resultaat: een dusdanige
positionering van de nieuwe
bouwwerken dat de oude

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 welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Pekela 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. J. Swen arch AvB, rayonarchitect

IN CIJFERS

Bouwplannen: 43 behandeld, waarvan
27 niet strijdig en 16 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 7
Keukentafelgesprekken: 10
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 0

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Aan de Meidoornlaan in Nieuwe
Pekela worden 32 zorgeenheden
en 9 woningen gerealiseerd. Dit
plan is onderdeel van een groter
wijkvernieuwingsplan en het complex
wordt gebouwd tegenover een
recent gerealiseerd woningcomplex.
De commissie was akkoord met
de stedenbouwkundige opzet en
inrichting van de openbare ruimte,
maar vond de hoofdmassa van het

zorgcomplex te eenvormig. Het
geheel zou hierdoor een te grote
schaal krijgen. De commissie pleitte
daarom voor een meer levendig
beeld met meer variatie in de vorm
van accenten bij de entrees en op de
hoeken.
• Sporthal Atlantis bevindt zich op
een markante plaats in Oude
Pekela. Ondanks de grootte, is het
een onopvallend bouwwerk. De
gemeente wilde de sporthal een
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upgrade geven en in dat kader ook
de buitenzijde van de hal aanpakken.
Het gebouw krijgt een opvallende
kleurstelling in diverse groentinten
met rood/oranje accenten en voor
een deel van de gevel wordt een
hoog rasterwerk geplaatst. De
commissie had geen bezwaar tegen
de kleurstelling. Dit is mede te
danken aan het feit dat de sporthal
in een groene zone met hoge bomen
staat.
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