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Slochteren: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Slochteren en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2014.

noorden van de rug ontgonnen.
Libau adviseerde om in het
zuidoostelijke deel van het plangebied
een archeologisch booronderzoek
uit te voeren en afhankelijk van de
uitkomsten te bepalen of nader
onderzoek dan wel aanpassing van het
plan nodig zou zijn.

MONUMENT SLOCHTEREN

Aan de Hoofdweg in Slochteren staat
een fraai dwarshuis dat een beeldbepalend element is in het bebouwingslint van Slochteren. De eigenaar,
Staatsbosbeheer, wilde dit monument
restaureren en een bestemming geven
als kantoor, bezoekerscentrum annex
VVV-kantoor, werkplaats en opslagruimte. De monumentencommissie
verwachtte dat de nieuwe bestemming zal bijdragen aan de duurzame
instandhouding van het bijzondere
monument.

GRUNOPARK SLOCHTEREN

HAANSPLASSEN

MAATWERKBENADERING

De Dienst Landelijk Gebied (DLG)
wilde aan de zuidrand van het
Schildmeer, bij de Haansplassen, een
aantal werkzaamheden uitvoeren.
Voordat dit gebied overgroeid
raakte met veen, lag hier een
uitgestrekt dekzandgebied dat goede
bewoningsmogelijkheden bood
aan jager-verzamelaars. Vanaf de
bronstijd was bewoning dankzij de
voortschrijdende groei van het veen
niet meer mogelijk en vanaf de late
ijzertijd vond bewoning plaats op de
hoger gelegen kwelders in dit gebied.
De glaciale rug van Duurswold werd
in de tiende eeuw opnieuw bevolkt en
vanaf die tijd werd het veengebied ten

Een agrarisch ondernemer die al
eerder door Libau begeleid was naar
maatwerk voor een uitbreidingsplan,
kreeg in 2014 opnieuw
maatwerkbegeleiding. Veranderende
inzichten leidden tot de behoefte aan
meer stalruimte, meer comfort voor
de koeien en een meer duurzame
vorm van veehouderij. In deze tweede
procedure is opnieuw gekeken naar de
plaats van het bedrijf in het landschap
en de omliggende landschappelijke
structuur. Het resultaat was een plan
voor een goed ingepast bedrijf, waarin
de gewijzigde bouw en werklijnen
geplaatst konden worden in een
begrijpelijk en logische erfconstellatie

Wat: ondersteunen gemeente
bij begeleiding particuliere
recreatieondernemer.
Doel: inpassing van een klimpark
in de omgeving en zorgvuldige
landschappelijke inpassing.
Middel: gesprek met de particulier
en zijn architect, de gemeente en de
stedenbouwkundige van Libau.
Resultaat: een opbouwend advies
met handvatten om meer eenheid in
het plan te krijgen.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 60 behandeld, waarvan
49 niet strijdig en 11 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 1 adviestraject.
Archeologische adviezen: 11
Maatwerkbenadering: 1 advies.
Cultureel erfgoedadviezen: 2
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
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

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• In 2014 werd een flink aantal
bouwplannen ingediend voor
diverse locaties in Meerstad. Met
name in de goedkopere categorie
was meer advisering vanuit de
welstandscommissie nodig om ook
hier voldoende kwaliteit te halen. In
2015 worden ook de eerste kavels
verkocht op het Talingeneiland, de
meest noordelijk gelegen landtong
in Meerstad. Voor dit deel is een
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nieuw Beeldkwaliteitplan vastgesteld,
gebaseerd op het Beeldkwaliteitplan
van de eerste delen.
• De eigenaar van een door brand
verwoeste boerderij aan de
Oosterwoldjerweg diende een plan
in voor de bouw van een forse,
moderne loods met aangebouwd
woonhuis op zijn perceel. In het
eerste ontwerp werd een poging
gedaan dit geheel vorm te geven als
voorhuis met schuur. De geringe

hellingshoek van het dak van de
loods leidde echter in combinatie
met een steile kap voor de woning
tot een onevenwichtig geheel. De
welstandscommissie adviseerde om
het voorhuis dwars op de loods te
realiseren en een ondergeschikte
koppeling tussen de twee te maken.
Na een eerste plan hiervoor en de
verwerking van enkele adviezen voor
verbetering, kreeg het uiteindelijke
plan een positief advies.
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