Beeldbepalende Jugendstil Villa aan de Feiko Clockstraat; het vroegere woonhuis van de familie Koerts, de oorspronkelijke
eigenaren van de gelijknamige houtzagerij/houthandel

Deze rapportage is onlosmakelijk verbonden met het vigerende Beeldkwaliteitsplan Koertsmeulen te
Oude Pekela (BügelHajema 2006). Dit BKP is op 14 juni 2006 door de Raad van de gemeente Pekela
vastgesteld. Onderhavige rapportage vervangt de beeldkwaliteitseisen voor deelgebied A van de
beeldkwaliteitskaart op pagina 9 van het hierboven aangehaalde BKP.
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Het bestemmingsplan Koertsmeulen (BügelHajema 2006) betreft de herontwikkeling van de locatie
van de voormalige houtzagerij Koertsmeulen tot een woonlocatie. Dit vigerende bestemmingsplan
voorziet in de bouw van circa 25 grondgebonden woningen aan een nieuwe parallelstraat langs de
Feiko Clockstraat. Direct aan de Feiko Clockstraat voorziet het bestemmingsplan ook in de bouw van
een tweetal villa’s en twee appartementengebouwen, als solitaire objecten in de ruimte. Gezien
vanaf de Feiko Clockstraat vormen de grondgebonden woningen het decor van deze grotere
bouwvolumes.
Inmiddels is een 17 tal grondgebonden woningen en één villa van dit bestemmingsplan gerealiseerd,
zie onderstaande luchtfoto uit het jaar 2018.

Plangebied Koertsmeulen Oude Pekela, luchtfoto uit 2018
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Bestemmingsplan Koertsmeulen, BügelHajema 2006

Het bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor de locatie Koertsmeulen is eveneens door BügelHajema
opgesteld en is op 14 juni 2006 door de raad van de gemeente Pekela vastgesteld. In dit BKP zijn de
eisen opgenomen voor de beeldkwaliteit van de woonbebouwing op de locatie van de voormalige
houtzagerij.
Het beeldkwaliteitsplan is ingedeeld in een zestal gebouwenclusters, elk met zijn specifieke eisen
voor de te realiseren beeldkwaliteit. In het onderstaande schema zijn deze clusters A tot en met F in
beeld gebracht. De deelgebieden A t/m D zijn clusters grondgebonden woningen, de deelgebieden E
zijn bouwlocaties voor een tweetal gestapelde appartementencomplexen en in de beide
deelgebieden F kunnen grotere villa’s worden gerealiseerd. Tezamen met de Jugendstil villa op de
hoek van de Feiko Clockstraat en de Schaapmanlaan (zie omslagfoto) vormen de villa’s de
beelddrager van de locatie Koertsmeulen.

Bebouwingslcusters beeldkwaliteitsplan Koertsmeulen (BügelHajema 2006)
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In de crisisjaren (van ca. 2007 tot ca. 2013) is het niet gelukt om de twee appartementengebouwen
te realiseren; de marktvraag naar gestapelde woonvormen in de dorpen droogde in die jaren vrijwel
geheel op en is op dit moment nog steeds niet groot. Ook bleek het niet eenvoudig om in Oude
Pekela grote villa’s te realiseren. Van de 2 bouwmogelijkheden werd er tot dusver één benut
(deelgebied F, rechtsonder op de bovenstaande kaart)
De markt voor grondgebonden woningen is in de afgelopen jaren wel weer aangetrokken. Het
bebouwingscluster B is volledig gerealiseerd. Van de bouwmogelijkheden in cluster A zijn tot dusver
slechts 2 bouwmogelijkheden benut. De ontwikkeling van dit cluster lijkt te stagneren, ondanks de
aangetrokken marktvraag naar grondgebonden woningen.

Vijf van de in totaal acht gerealiseerde woningen in cluster B

De twee gerealiseerde woningen in cluster A

Deze stagnatie heeft vooral te maken met het woningtype waar in Oude Pekela vraag naar is. In
deelgebied A worden conform het vigerende BKP uit 2006 alleen woningen met een hoge gootlijn
toegestaan. De marktvraag naar dergelijke (grotere) vrijstaande woningen is in Oude Pekela echter
gering. Vrijstaande woningen met een lage gootlijn (één bouwlaag met kap) liggen in Oude Pekela
goed in de markt, getuige de vlotte uitgifte van de kavels in cluster B. Dit heeft te maken met de
specifieke doelgroep voor vrijstaande woningen in Oude Pekela, een doelgroep die gemiddeld een
wat hogere leeftijd heeft. Deze groep senioren geeft de voorkeur aan een levensloopbestendige
woning met een relatief groot woonprogramma op de begane grond (wonen, slapen en sanitair) en
een kleiner programma voor de bovenverdieping. De gemeente Pekela wil op de locatie
Koertsmeulen meer ruimte geven aan de realisatie van dergelijke levensloopbestendige woningen.
Om deze reden wordt voorgesteld om de eis van minimaal 2 bouwlagen met kap voor cluster A uit
het vigerende BKP te laten vervallen en in dit cluster ook woningen met een lage gootlijn (1
bouwlaag met kap) toe te staan. Dit betekent dat er in cluster A een gemengde opzet van woningen
met hoge en lage gootlijn gaat ontstaan; er zijn immers al 2 woningen met een hoge goot
gerealiseerd, zie bovenstaande foto.
De bebouwing van cluster A ligt ten opzichte van de toekomstige kanaalbebouwing in de tweede lijn
en is in mindere mate bepalend voor het totaalbeeld vanaf de Feiko Clockstraat. Wanneer deze
volumevariatie gekoppeld wordt aan een wat strakker samenhangend eisenpakket met betrekking
tot het kleur- en materiaalgebruik, dan blijft er sprake van een samenhangend bebouwingsbeeld. In
hoofdstuk 3 zijn de aangepaste eisen voor de beeldkwaliteit van bebouwingscluster A weergegeven.
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Een vergelijkbaar vraagstuk doet zich voor bij bebouwingscluster C. Dit is een bebouwingscluster
waarbinnen -conform het vigerende BKP uit 2006- tweekappers gerealiseerd zouden moeten
worden. De gedachte was destijds dat deze 6 tweekappers projectmatig gerealiseerd zouden gaan
worden. De beide tweekappers op de 2 meest noordelijke bouwkavels van dit cluster zijn niet verder
gekomen dan de bouw van de fundering. Zoals reeds eerder vermeld is de vraag naar grotere
gezinswoningen in Oude Pekela sinds de bouwcrisis vrijwel gedecimeerd. Een extra handicap voor
deze beide kavels is de ligging aan het einde van een doodlopende insteekweg. De gemeente Pekela
wil ook hier de bouwmogelijkheden verruimen, zodat deze locatie ook tot ontwikkeling kan worden
gebracht. Hierbij kan ook aan de bouw van één vrijstaande woning worden gedacht. Er zijn voor een
verruiming van de bouwmogelijkheden geen bezwaren, aangezien de ligging van deze bouwkavel(s)
niet of nauwelijks bepalend is voor het totaalbeeld van het bebouwingsensemble van de locatie
Koertsmeulen. In hoofdstuk 4 zijn de aangepaste eisen voor de beeldkwaliteit van bebouwingscluster
C weergegeven.

In cluster A kunnen woningen met hoge en lage gootlijn worden gerealiseerd. De noklijn staat haaks
op- of parallel aan de weg. Alle woningen hebben een kap. Zadeldaken, schilddaken en wolfseinden
zijn toegestaan. Piramidedaken zijn niet toegestaan.
De dakvlakken bestaan uit pannendaken. Deze zijn in een grijze of antracietkleurige tint uitgevoerd.
De gevels bestaan uit baksteen, in een donkere rode, roodbruine of roodgrijze tint. Het hieronder
afgebeelde kleurenpalet geeft de bandbreedte van mogelijkheden weer. Het voegwerk is antraciet,
donkergrijs tot grijs. Wit voegwerk is niet toegestaan. Het kozijnwerk en de daklijsten zijn wit, grijswit
of crèmewit. Eventueel toegepaste luiken in een donkere kleurstelling (standgroen of antraciet).

In cluster C kunnen woningen met hoge en lage gootlijn worden gerealiseerd. De bebouwing kan
bestaan uit één enkele vrijstaande woning of één complex van 2 twee onder een kap woningen. De
noklijn staat haaks op- of parallel aan de weg. De woning heeft- c.q. de woningen hebben een kap.
Zadeldaken, schilddaken, wolfseinden, piramidedaken zijn toegestaan.
De dakvlakken bestaan uit pannendaken. Deze zijn in een grijze of antracietkleurige tint uitgevoerd.
De gevels bestaan uit baksteen, in een donkere rode, roodbruine of roodgrijze tint. Het op de
volgende pagina afgebeelde kleurenpalet geeft de bandbreedte van mogelijkheden weer. Het
voegwerk is antraciet, donkergrijs tot grijs. Wit voegwerk is niet toegestaan. Het kozijnwerk en de
daklijsten zijn wit, grijswit of crèmewit. Eventueel toegepaste luiken in een donkere kleurstelling
(standgroen of antraciet).
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Palet van toepasbare baksteentinten voor de bebouwingsclusters A en C
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