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Stadskanaal: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Stadskanaal en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2015.
JUFFERTOREN ONSTWEDDE

De Juffertoren in Onstwedde is één
van de oorspronkelijk drie kerktorens
in de provincie Groningen met een
bakstenen toren met gemetselde spits.
Aan de Juffertorens is een sage
verbonden over drie zussen die elk
een toren lieten bouwen. De eigenaar
van de toren in Onstwedde wilde de
wijze van ophanging van de luidklok
veranderen en diende daartoe een
plan in bij de monumentencommissie.
De huidige ophanging blijkt schade te
veroorzaken aan de klok. Om verdere
schade te voorkomen en de geluidskwaliteit te verbeteren, wordt de
krukas vervangen door een rechte as.
NATUURNETWERK
WESTERWOLDE

Na jarenlange voorbereidingen werd
het Natuurnetwerk Westerwolde
in 2015 feestelijk geopend. Libau is
betrokken bij het cultuurhistorische
aspect van de natuurinrichting en
heeft hiervoor de cultuurhistorische
en archeologische waarden in
kaart gebracht. De waardevolle

cultuurhistorische resten krijgen in het
gebied ruimschoots aandacht.
MAATWERK MUSSEL A

bestaat uit ten minste twee personen.
Dit zijn rayonarchitecten van Libau,
die gemandateerd zijn door de grote
welstandscommissie.

KANAAL

De eigenaar van een loonbedrijf aan
het Mussel A Kanaal wilde meer
stallingsruimte onder dak realiseren
voor het materieel van zijn bedrijf.
Keukentafelgesprekken leidden ertoe
dat deze zodanig gepositioneerd
wordt dat de oorspronkelijke beplante
erfcontour in tact kan blijven. Nieuwe
erfbeplanting sluit hierop aan. De
voorgevel van de loods is op het lint
georiënteerd, houdt hiertoe gepaste
afstand en krijgt een eigen gezicht
door een nieuwe beplantingscontour.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 117 behandeld, waarvan
100 niet strijdig en 17 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 2
Keukentafelgesprekken: 2
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 2

De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien dagen.
Deze commissie was in de gemeente
Stadskanaal 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
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect

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

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• In een relatief korte periode werden
veel bouwplannen ingediend voor de
Krommewijk in Stadskanaal. In het
eerste deel van deze wijk bevinden
zich twee insteekhavens waaraan
vier woningen zijn gesitueerd,
daarna volgen straatgerichte
woningen. Uitgangspunten voor
de beeldkwaliteit zijn eenvoudige
hoofdvormen en tinten in
aardekleuren. Een aantal plannen
heeft voldoende kwaliteit om

direct te worden goedgekeurd.
Waar te standaardmatige plannen
worden ingediend, stuurt de
welstandscommissie bij. Dit gebeurt
over het algemeen in direct overleg
met de opdrachtgever of de
architect.
• Het Refaja Ziekenhuis wordt
uitgebreid met een zeer
geavanceerde afdeling voor operaties
en intensive care. De nieuwe vleugel
wordt met een sluis verbonden met
het hoofdgebouw, de vormgeving

NIE U W E WON I NG EN K R OM M EW IJK S TADS KANAAL

ervan is met name bepaald door de
aanwezige technische installaties.
De welstandscommissie oordeelde
positief over het plan.
• Naast restaurant De Rode Loper
wordt een bowlingbaan annex
bescheiden hotelfunctie gerealiseerd
in een eigen beeldtaal. De architect
heeft gepoogd deze zowel aan te
laten sluiten op de karakteristiek
van het bestaande restaurant als op
de meer zakelijke kantoorfuncties
verderop.

B I J G E B O U W K RO M M E WI J K

