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Vlagtwedde: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed voor
de gemeente Vlagtwedde. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2013.
BOSLAAN 3-5 TER APEL

Tussen 1465 en 1561 verrees het
Kruisherenklooster in Ter Apel. Het
klooster kreeg de naam ‘Domus
Novae Lucis’, Huis van het Nieuwe
Licht. Na 1593 werd het katholieke
geloof van overheidswege afgezworen
en trad het verval in. De kanunnikenen lekenkerk werd in gebruik genomen
als protestantse dorpskerk. Van de
vier vleugels rond de binnenplaats
werd de westelijke vleugel in 1755
gesloopt. Op deze plek verrees in
2002 een nieuwe museumvleugel. De
eigenaar ontwikkelde in 2013 een plan
voor de restauratie van de kappen van
de noordelijke en oostelijke vleugels.
Dit plan ging uit van het herstel
van enkele technische gebreken
bij de nokvorsten, de onderste rij
pannen en de afwatering van het
lekvocht dat in de muren trok. De
commissie had waardering voor het
zorgvuldige plan en gaat er van uit dat
de werkzaamheden zullen bijdragen
aan het duurzame behoud van dit
bijzondere monument.
WEENDE

Doel: adviseren gemeente omtrent
het voornemen van een particulier in
het esgehucht Weende om een in het
bestemmingsplan als karakteristiek
aangemerkte boerderij te slopen en te
vervangen door een burgerwoning.
Middel: aan de hand van bestudering
van het landschap, de karakteristieke
opbouw van het esgehucht en het

pand zelf is de cultuurhistorische en
stedenbouwkundige betekenis van de
boerderij in beeld gebracht.
Resultaat: de boerderij werd in haar
landschappelijke en dorpse context
als zeer karakteristiek beoordeeld.
Libau adviseerde daarom de gemeente
om de beoogde sloop/vervangende
nieuwbouw niet verder in procedure
te nemen en in te zetten op
hergebruik en herstel.
MOEKESGAT

Doel: een nieuwe impuls geven aan
het ‘Moekesgat’ in Ter Apel.
Middel: gesprekken met de
initiatiefnemers in het gebied.
Landschapsanalyse en vervolgens
duiden en verbeelden van
landschappelijke kansen. De openheid
van het recreatiegebied kan versterkt
worden, waardoor de horeca en haar
terrassen meer in het zicht komen
en er meer parkeervoorzieningen
gerealiseerd kunnen worden.
Resultaat: stedenbouwkundig/
landschappelijk advies met een
algemeen geldende afweging om de
plannen verder uit te werken.
KEUKENTAFELGESPREK

Aanleiding: verplaatsing van een
schuur aan de Ter Apelerstraat te
Sellingen in verband met de EHS.
Middel: keukentafelgesprek met de
betrokken agrarisch ondernemer en
een landschappelijk inpassingsplan /
erfinrichtingsplan.
Resultaat: een zodanige inpassing
van de nieuwe schuur dat er een
compacter en groener erf ontstaat.

70 niet strijdig en 21 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 2 adviestrajecten.
Archeologische adviezen: 4
Keukentafelgesprekken: 3
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 2
WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken uw gemeente in principe
één keer per 14 dagen. Zij vormen
samen de kleine commissie en
zijn gemandateerd door de grote
welstandscommissie. Deze grote
welstandscommissie bestaat uit
externe deskundigen en vergadert
eens per veertien dagen.
De grote welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Vlagtwedde 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
• ing. M. Hendriks arch AvB,
rayonarchitect
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Bouwplannen: 91 behandeld, waarvan

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandscommissie
beoordeelde in 2013 het ontwerp
voor de Multifunctionele
Accommodatie in Sellingen, die op
de plek komt van een school aan de
Boerrichter. De nieuwe accommodatie bestaat uit een centrale
sporthal met daaromheen verschillende functies. Opvallend aan het
ontwerp zijn de uit zonnepanelen
bestaande zonneschermen aan de
zuidzijde.
De commissie pleitte in haar advies
voor het zoveel mogelijk behouden
van het bestaande groen en vroeg

WONI N G H OOFDK A DE T ER A PEL

om meer samenhang tussen de verschillende onderdelen en de sporthal. Zij oordeelde bovendien dat de
scheefstand van de zonnepanelen ten
opzichte van de lokalen niet paste bij
de functie van zonnescherm. De verschillende opmerkingen zijn in een
vervolgontwerp verwerkt. Als de
MFA klaar is, is Sellingen een belangrijk en markant gebouw rijker.
• Libau werkt in Vlagtwedde met twee
rayonarchitecten zodat het merendeel van de plannen ter plekke afgehandeld kan worden en er, indien
nodig, in een gesprek meteen
beslissingen genomen kunnen

worden. Dit gebeurde ook voor
wat betreft een bouwplan voor de
Smederij in Vlagtwedde. Hier bevond
zich nog een aantal onbebouwde
kavels, waarop de eigenaren drie
twee-onder-een- kapwoningen
wilden realiseren. Het plan werd in
een eerste gesprek met de rayonarchitecten doorgenomen en het ontwerp van de woningen was daarbij,
op enkele kleine punten na, meteen
akkoord. De terreininrichting en het
parkeren werden vervolgens intensief besproken. Dit leidde tot een
aangepast ontwerp dat inmiddels is
goedgekeurd.
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