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

Aanleiding: de gemeente heeft
voor de economische crisis een
ambitieuze structuurvisie opgesteld
voor de recreatieve ontwikkeling
van Steendam en het Schildmeer.
Een aantal projecten uit deze visie
is gerealiseerd, maar er zijn ook
gebieden waar plannen gedeeltelijk of
niet zijn opgepakt. Het gebied oogt
hierdoor onaf, met name tussen het
dorp en het meer. Libau kreeg de
vraag de structuurvisie te herijken en
een nieuw perspectief te schetsen.
Middel: aan de hand van een analyse
van het ontstaan van Steendam en
het omliggende landschap en diverse
ateliers met betrokken ondernemers,
ontwikkelaars en de gemeente zijn
de ruimtelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten, aandachtsgebieden en
kansen geduid.
Resultaat: herijkte structuurvisie
waarbij met tijdelijke bestemmingen de
ruimtelijke kwaliteit en het recreatieve
profiel van Steendam en haar
omgeving wordt versterkt.
VINCKERSUM SCHILDWOLDE

In Schildwolde ligt het prachtige
boerderijcomplex Vinckersum. Het
geheel bestaat uit een oprijlaan, singels,
een boerderij, twee kapschuren en een
bijzondere gemetselde toegangspoort
voorzien van duivenslag. De schuren
zijn nog in agrarisch gebruik en
de eigenaren wilden de slechte
pannen op het achterdakschild van
de hoofdschuur vervangen door

nieuwe(re) pannen van hetzelfde
type. De monumentencommissie
beoordeelde dit plan positief.
De eigenaren zochten daarnaast
naar een goede bestemming voor
het woongedeelte. Dit voorhuis
bestaat uit een dwarshuis dat door
middel van een tussenstuk met
de schuur wordt verbonden. Het
royale dwarshuis dateert van vóór
1720. Het tussenstuk is opgetrokken
in kloostermoppen en vormt
vermoedelijk het oorspronkelijke
voorhuis van een middeleeuwse
langhuisboerderij. Dit boerderijtype
was voor de komst van de Friese
schuur in deze contreien gangbaar.
Doordat uit verschillende bouwfasen
belangwekkende delen zijn behouden,
vormt Vinckersum een bijzondere
afspiegeling van de boerderijbouw van
de afgelopen eeuwen. Over het geheel
genomen verkeert de boerderij nog
in een goede staat van onderhoud. De
commissie adviseerde een (restauratie)
architect in te schakelen voor een
afgewogen plan waarbij de huidige
gebruikseisen samengaan met behoud
van de aanwezige monumentale
waarden.
GOLDBERGWEG SCHARMER

De bouwaanvraag voor een
nieuwe stal- en siloruimte bij een
boerenbedrijf aan de Goldbergweg
te Scharmer was aanleiding voor het
voeren van keukentafelgesprekken met
de betrokken agrarisch ondernemer.
Deze gesprekken leidden tot de
ontwikkeling van een landschappelijk
inpassingsplan en erfinrichtingsplan
en een vergroting van het bouwblok.
De nieuwe functies zijn daardoor
onderdeel geworden van het totale
erf. Het beplantingsplan zorgt ervoor

dat het geheel landschappelijk goed is
ingepast in de omgeving.
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Bouwplannen: 84 behandeld, waarvan
61 niet strijdig en 23 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 1 adviestraject.
Archeologische adviezen: 13
Keukentafelgesprekken: 3
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 4
WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt
uw gemeente in principe één keer
per14 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 Slochteren 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
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De boerderij aan het Padje 1 in
Slochteren was onderdeel van het
beschermde dorpsgezicht Fraeylema,
maar had niet de status van
monument. Dit laatste betekende
dat de boerderij afgebroken en
herbouwd kon worden. De positie,
afmetingen en het uiterlijk zijn
daarbij globaal gehandhaafd. Intensief
overleg tussen de rayonarchitect,
de eigenaar en de aannemer heeft

ertoe geleid dat het nieuwe pand
goed lijkt op het oude. Het overleg
heeft bovendien tot positieve
resultaten geleid voor wat betreft
details, voegwerk en de kleur van de
gebruikte stenen.
• De reconstructie en herinrichting
van het centrum van Slochteren
leidde tot het besluit om een
bouwmarkt te verplaatsen van het
oude haventje bij het Slochterdiep
naar de Korenmolenweg. Het
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nieuwbouwpand is neutraal en
zakelijk van uitstraling, maar door
gevelindeling, detaillering en kleurstelling oogt het voor de plek zeker
gepast. De op en rond het pand
aanwezige reclame maakte geen deel
uit van de adviesaanvraag. Voor het
centrum van Slochteren betekent de
verplaatsing van de bouwmarkt dat
het oude pand en de houten schuur
erachter een nieuwe, passender
bestemming kunnen krijgen.
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