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wat: visieontwikkeling centrum.
doel: regie op ontwikkelingen die 
bijdragen aan de vitaliteit van het 
centrum. 
middelen: adviserende gesprekken op 
ambtelijk en bestuurlijk niveau en pre-
sentatie aan bewoners.
resultaat: een kwalitatief hoog-
waardige centrumvisie en daaraan 
voorafgaand een zorgvuldig proces in 
gesprek met alle betrokkenen.  

monumentenadvies

de stichting oude groninger 
kerken stelde, op verzoek van 
landschapsbeheer groningen, een 
restauratieplan op voor de monu-
mentale graftombe op het kerkhof 
van tjamsweer. deze grafkelder met 
gemetselde opbouw in neogotische 
stijl is in 1883 als familiegraf gebouwd 
voor de familie alberda van ekenstein, 
de  toenmalige bewoners van de nabij-
gelegen borg ekenstein. zowel het 
neogotische ontwerp van deze graf-
tombe als de constructie van het dak 
zijn bijzonder. voor de dakbedekking 
van het portaal en het langgerekte, 
achterste deel zijn forse natuurstenen 
platen gebruikt. over dit hardstenen 
dak zijn zo’n 20 jaar geleden eterniet-
leien aangebracht. 
doel van de restauratie is het terug-
brengen van de oorspronkelijke 

uitstraling van de graftombe. het 
restauratieplan behelst onder meer 
het verwijderen van deze later aange-
brachte kunstleien. 
de monumentencommissie juichte de 
restauratie in haar advies van harte 
toe en oordeelde positief over het 
herstel van het oorspronkelijke beeld. 
de commissie gaf daarbij wel aan dat 
van te voren enkele technische vra-
gen moeten worden beantwoord, de 
eternietleien zullen immers niet voor 
niets zijn aangebracht. de commissie 
adviseerde om specialistische exper-
tise in te schakelen in de persoon 
van de natuursteendeskundige van de 
rijksdienst voor het cultureel erfgoed. 

in cijfers

bouwplannen: 61 behandeld, waarvan 
46 niet strijdig en 15 met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
huisadviseurschap: 2 adviestrajecten.  
archeologische adviezen: 8 
keukentafelgesprekken: 1
monumentenadviezen: 1

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 geman-
dateerd zijn door de grote welstands-
commissie.

de grote welstandscommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen.
 deze commissie was in de gemeente 
appingedam in 2012 als volgt samen-
gesteld:
•	ir.	K.	de	Haan,	architect
•	ir.	J.	van	de	Bospoort,		 	
 stedenbouwkundige 
•	ing.	T.	Bouman	arch	AvB,	architect
•	ir.	M.D.	Dijkstra,	stedenbouwkundige
•	T.	Zondag,	architect
•	R.	van	der	Molen,	voorzitter
•	ir.	N.E.	Gerritsma,	architect
•	Mw.	R.	Pot,	voorzitter	
•	Mw.	ir.	A.	Ritzema,	architect
•	ir.	P.W.	Havik,	voorzitter	
•	ir.	H.	Spoelstra,	architect
•	ing.	J.	Swen	arch	AvB,	
   rayonarchitect 

u i t g e l i c h t 

appingedam: cijfers & resultaten

welstandsadviezen

•	In	Jukwerd	werd	een	dubbel	woon-
huis vervangen door een moderne 
variant. de opdrachtgever hiervan 
zocht al bij de eerste schetsen 
contact met libau. de architect 
heeft geprobeerd om eenheid 
uit te drukken door variatie. het 
resultaat is dat er twee woningen 
zijn gebouwd die een gelijksoortig 
volume, een identiek dak en een 
gelijke hoofdopzet kennen, maar 
verschillende afmetingen voor wat 
betreft grondoppervlak en verschil-
lende gevelbehandelingen met wel 
weer een verwantschap in kleur en 
materiaal. de metselwerkgevels laten 

een boeiend spel zien met verbanden 
en steensoorten. 

•	In	het	centrum	van	Appingedam
kreeg een hofje een eigentijdse 
invulling. libau vroeg daarbij in het 
planvormingsproces extra aandacht 
voor de uitstraling van de achterzijde 
en de toegankelijkheid van de poort. 
de bebouwing is aan de straatzijde 
in de bestaande straatwand gebouwd 
en laat zien dat ook met eigentijdse 
architectuur een aantrekkelijke 
gevelwand kan ontstaan die aansluit 
bij de karakteristieken van het daar 
aanwezige beschermde stadsgezicht.

•	Een	plan	voor	groot	onderhoud
aan twee appartementengebouwen 

in appingedam leidde tot het advies 
van libau om beide gebouwen ‘in 
kleur te zetten’ en daarbij te kiezen 
voor kleurgebruik met een vrij hoog 
contrast. libau adviseerde bovendien 
nadrukkelijk om een beeldbepalende 
gevelband zichtbaar te laten. het 
resultaat is een fris ogend gebouw 
dat de oorspronkelijke gevelarchitec-
tuur respecteert.

•	Op	een	voormalig	schoolterrein	in
appingedam werd een apparte-
mentengebouw gerealiseerd. de 
advisering van libau richtte zich met 
name op het behoud van het groene 
karakter van de westersingel. 

appartementsgebouwhofje met eigentijdse invulling centrum appingedam


