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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 2015.
LANDSCHAPPELIJKE
INPASSING OVERSCHILD

De eigenaar diende een plan in voor
de bouw van een vervangende woning
en het plaatsen van een kleinschalige
windmolen aan de Graauwedijk
in Overschild. De nieuwe woning
wordt zodanig geplaatst dat deze
aan de voorzijde meedoet in de
stedenbouwkundige structuur van het
dorpslint. De windmolen wordt op
het achtererf geplaatst. Om het geheel
landschappelijk in te passen, wordt
de singelbeplanting op de erfgrens
doorgetrokken. Rond de woning
wordt bovendien een erf gecreëerd.
ARCHEOLOGISCH
ONDERZOEK

In 2015 vond op meerdere locaties in
de gemeente Slochteren archeologisch
onderzoek plaats. Het ging hierbij
onder andere om booronderzoeken,
de archeologische begeleiding van
bouwwerkzaamheden en begeleiding
van de aanpassing van waterkeringen
en aanleg van natuurvriendelijke
oevers langs het Slochterdiep. De
bedrijven die de onderzoeken uitvoerden stelden rapportages op waarin
de resultaten van het veldwerk zijn
omschreven. Libau beoordeelde, op
verzoek van de gemeente, de kwaliteit
van deze archeologische rapporten.

FOLLIES ERFGOEDPLEIN
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Het park achter de Fraeylemaborg is
aangelegd als Engels landschapspark.
Een vast onderdeel van een dergelijk
park zijn follies, kleine gebouwen met
een speels karakter zonder directe
functie. Deze follies dienen om de
belevingswaarde van het park te
verhogen, maar kunnen ook worden
ingericht voor kleine exposities.
De follies die in het park achter de
Fraeylemaborg geplaatst zijn hebben
een tijdelijk karakter en worden
ingepast binnen de waardevolle
structuren van het park. Ook op het
erfgoedplein zijn follies geplaatst. Libau
beoordeelde zowel de vormgeving als
de wijze waarop ze in hun omgeving
werden geplaatst positief.

Bouwplannen: 82 behandeld, waarvan
74 niet strijdig en 8 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Adviezen huisadviseurschap: 2
Archeologische adviezen: 9
Keukentafelgesprekken: 7
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 5

ONTWIKKELING MEERSTAD

De aantrekkende woningmarkt
betekende dat zowel particulieren als
projectontwikkelaars in 2015 plannen
indienden voor de bouw van woningen
in Meerstad. Projectmatige plannen
worden, voordat ze worden ingediend,
besproken met de rayonarchitect van
Libau en de coördinerend architect
van bureau Meerstad. Doordat de
financiële ruimte van particuliere
bouwers minder is geworden, zijn hier
meerdere adviesgesprekken nodig
om tot voldoende kwaliteit in het
architectonisch ontwerp te komen.
Een opvallend bouwwerk dat dit jaar is
beoordeeld en inmiddels gerealiseerd,
is het drijvend kantoor van bureau
Meerstad. De commissie heeft het
plan met waardering voor de gekozen
opzet goedgekeurd.

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
vergadert eens per veertien dagen.
Deze commissie was in de gemeente
Slochteren in 2015 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 de uitbreidingswijk aan de
Verlengde Veenlaan buiten
Slochteren mogen volgens de
welstandscriteria geen houten
woningen worden gebouwd.
Aardbevingsbestendig bouwen
leidt tot een versoepeling van dit
criterium, mits het ontwerp van
meer dan gemiddelde kwaliteit

WONI N G B O U W M EER ST A D

is. Het ontwerp voor een houten
woning voldeed aan deze eis. De
welstandscommissie stemde er
daarom gemotiveerd mee in.
• De eigenaar van een boerderij
aan Eemskanaal Zuidzijde, bij
Blokum, diende een plan in voor de
vervanging van de dwarsbouw die de
boerderij verbond met een bijschuur.
De welstandscommissie vond de

voorgestelde dwarsbouw te fors.
Aanpassing van het ontwerp leidde
vervolgens tot een evenwichtig
totaalbeeld. De landschapsarchitect
van Libau adviseerde over de
inrichting van de omringende
landschapstuin.

INRICHTING LANDSCHAPSTUIN

