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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed voor 

de gemeente Appingedam. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014.  

SYNAGOGE APPINGEDAM

De joodse gemeente van Appingedam 

is één van de oudste joodse gemeen-

ten in de provincie Groningen. De 

synagoge aan de Broerstraat herinnert 

daaraan. Deze synagoge werd in 1801 

door de joodse gemeente ingewijd 

en het bijbehorende schooltje werd 

rond 1870 gebouwd. Omdat er na 

de Tweede Wereldoorlog nog nau-

welijks joden in de stad waren, werd 

de synagoge in 1945 verkocht aan de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt die 

het gebouw restaureerde en in gebruik 

nam. De synagoge en het bijbehorende 

schooltje kwamen in 2010 in eigen-

dom van de stichting Oude Groninger 

Kerken die een plan ontwikkelde voor 

de herbestemming van het geheel. 

De synagoge gaat als ‘Bet ha-Knesset’ 

functioneren, een ontmoetingsruimte 

waarin de joodse cultuur en tradities 

worden uitgedragen. De ingrepen 

in dit gebouw zijn gericht op het 

opnieuw zichtbaar en beter beleefbaar 

maken van het oorspronkelijke gebruik 

als synagoge. In het schooltje wordt 

een kleinschalige logiesgelegenheid 

gerealiseerd. De monumentencommis-

sie heeft grote waardering voor het 

plan. Het draagt sterk bij aan het maat-

schappelijk gebruik van het geheel en 

daarmee aan de duurzame instandhou-

ding van dit waardevolle monument.

ARCHEOLOGIE

Netbeheerder Enexis wilde twee 

gestuurde boringen uitvoeren 

in de directe omgeving van het 

Damsterdiep. Deze boringen waren 

nodig voor de vervanging en aanleg 

van middenspanningskabels. Omdat 

deze werkzaamheden konden leiden 

tot verstoring van archeologische 

resten, vroeg Werkorganisatie DEAL 

Libau om een archeologisch advies.

Het bleek dat de twee boorlocaties in 

een voormalig kweldergebied lagen, 

aan de oostzijde van Appingedam. 

Hoewel deze kwelders vanaf de (late) 

ijzertijd geschikt waren voor bewo-

ning, zijn op de onderzochte locaties 

geen aanwijzingen voor archeologische 

resten uit deze periode aangetroffen. 

De westelijke locatie ligt voor een 

klein deel binnen een terrein met een 

middeleeuwse wierde. Deze wierde is 

echter deels afgegraven.

De conclusie was dat de boringen 

aan het oppervlak slechts een kleine 

verstoring tot gevolg zouden hebben. 

Gezien de beperkte archeologische 

verwachting en het feit dat de versto-

ring relatief gering bleef, werd verder 

archeologisch onderzoek niet nodig 

geacht. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 69 behandeld, waarvan 

52 niet strijdig en 17 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 6

Cultureel erfgoed adviezen: 8 

(in samenspraak met Damster 

Monumentencommissie)

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. 

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Appingedam in 

2014 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. F.A. Pentenga, rayonarchitect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

 

U I T G E L I C H T 

Appingedam: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Woningbouwvereniging Groninger

Huis en Limor ontwikkelden 

samen een plan voor een begeleide 

woonvoorziening op de hoek van de 

Cornelis Albertsstraat en Gouden 

Pand. De woonfunctie, de schaal 

van het pand en de uitstraling van 

de gevel maken dat het nieuwe 

gebouw een positieve rol speelt in 

zijn omgeving en het beeld ervan 

ten goede komt. Om dit beeld nog 

verder te versterken, voerde Libau 

aanvullend overleg met de bewoner 

van een pand tegenover dit nieuwe 

appartementengebouw over de 

kleurstelling van de gevel. Deze 

wordt overgeschilderd in een meer 

ingetogen kleur.

• Met de oplevering van de

appartementenblokken, begint de 

omgeving van het Harddraversplein 

echt vorm te krijgen. Het centrum 

van deze wijk vertoont als geheel 

een onderscheidende beeldkwaliteit 

en bewijst dat een goede afstemming 

tussen de betrokken ontwerpteams 

loont. Dit gebied heeft bovendien 

een overtuigende ruimtelijke meer-

waarde en een krachtige identiteit 

gekregen doordat hier gewerkt is 

met een integrale stedenbouw- 

kundige ontwerpmethode.  

• Twee voormalige winkelpanden

aan de Dijkstraat zijn verbouwd 

tot een restaurant met terras aan 

het Diep. De welstandscommissie 

heeft  nauwlettend toegezien op een 

hoogwaardige detaillering van de 

buitenruimte. Het resultaat is een 

positieve impuls voor deze plek en 

zijn omgeving.  
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