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ADVIES ISOLERENDE BEGLAZING



Libau verzorgt de advisering 
op het gebied van welstand, 
rijksmonumenten, archeologie en 
cultureel erfgoed in de gemeente 
Appingedam. Deze kaart geeft een 
beeld van onze inzet in 2015.

VEILIGHEID MONUMENTEN 

BIJ AARDBEVINGEN

De monumentencommissie adviseerde 
in 2015 meerdere malen over plannen 
om elementen van monumenten 
bouwkundig te versterken. Het risico 
op onveilige situaties, als gevolg 
van een aardbeving, moet daardoor 
worden verkleind. De schoorstenen 
van ‘Filadelfia’ bijvoorbeeld, werden 
als hoog risicogevoelig (HRBE) 
aangemerkt. Het bijbehorende pand 
wat in 1800 aan de Broerstraat werd 
gebouwd, is een rijksmonument 
en onderdeel van het beschermde 
dorpsgezicht. De commissie had 
waardering voor de terughoudende 
insteek, gericht op behoud van de 
gemetselde, buitendakse delen van 
de schoorstenen. De monumentale 
waarden zijn ongemoeid gelaten. 
Van het pand op de Solwerderstraat 
47 kregen zowel de schoorsteen op 
de nokhoek van het voorhuis, als 
een gemetselde boog het stempel 
‘HRBE’. Deze boog bevindt zich 
boven de doorgang van het voorhuis 
naar het achterhuis. Het pand is 
één van de dertien oorspronkelijke 
‘edele’ heerden van Appingedam en 
momenteel in gebruik als brasserie. 
In overleg met vertegenwoordigers 
van de gemeente, de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en Libau is ter 

plekke een aanpak vastgesteld. De 
commissie had waardering voor de 
zorgvuldige uitwerking waarbij de 
monumentale waarden ongemoeid zijn 
gebleven.  

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK 

Werkzaamheden aan het elektriciteits- 
en gasnet vormden de aanleiding voor 
archeologisch bureauonderzoek naar 
de wierde Jukwerd. Deze wierde 
ligt in het historische landschap 
Fivelingo, werd in de ijzertijd 
aangelegd en in 1917 gedeeltelijk 
afgegraven. Het resterende deel is 
geregistreerd op de Archeologische 
Monumentenkaart van de provincie 
Groningen en een deel hiervan 
is rijksbeschermd archeologisch 
monument. Libau adviseerde om 
de graafwerkzaamheden onder 
begeleiding van een archeoloog 
uit te voeren en stelde namens de 
gemeente Appingedam het benodigde 
Programma van Eisen (PvE) op. 
De eigenaar van een historische plek 
aan De Bult 21 te Appingedam wilde 
een nieuwe ligboxenstal bouwen. De 
relatief hoge ligging en het feit dat 
de weg langs de oostzijde met een 
bocht om het erf heenloopt, wijst er 
op dat hier sprake is van een oude 
huiswierde die in latere tijd opnieuw 
in gebruik is genomen. Omdat de 
ligboxenstal volledig buiten deze 
oude wierde wordt gebouwd, is de 
kans op archeologische resten in het 
plangebied klein. Het plan kon daarom 
zonder archeologisch voorbehoud 
worden uitgevoerd.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 65 behandeld, waarvan 
46 niet strijdig en 19 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Archeologische adviezen: 10

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 12
(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 
vergadert eens per veertien dagen. 
Deze commissie was in de gemeente 
Appingedam 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. F.A. Pentenga, rayonarchitect
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

U I T G E L I C H T 

Appingedam: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Op de hoek van de Stationsstraat
werd een leegstaand winkelpand 
verbouwd tot praktijkruimte met 
bovengelegen woonruimte. De 
verschillende bestemmingen zijn 
afleesbaar aan de gevel doordat de 
ramen op de begane grond hoger in 
de gevel zijn geplaatst. De nieuwe 
houten gevelbekleding en kozijnen 
zijn naturel afgewerkt en maken een 

geheel van de verschillende delen. 
De verticale houten latten zorgen 
bovendien voor verfijning in het 
gevelbeeld.

• Meerdere woningeigenaren dienden
aanvragen in voor het plaatsen 
van zonnepanelen en in de meeste 
gevallen lukt het om hiervoor een 
passende oplossing te bedenken. 
Voor wat betreft het beschermd 
stadsgezicht is de vraag van 

belang in hoeverre deze panelen 
dit beïnvloeden. Dit speelde 
bijvoorbeeld aan de Solwerderstraat. 
De op de zon georiënteerde 
dakvlakken zijn hier naar het 
Damsterdiep gericht en de visuele 
impact van zonnepanelen is groot. 
Het is duidelijk dat ze niet passen bij 
het historische karakter van dit deel 
van Appingedam.

HISTORISCH BEELD DAMSTERDIEPSTATIONSSTRAAT APPINGEDAM


