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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 2016.

VERSTERKING MOLUKSE 
KERK 
De Molukse kerk in Appingedam werd 
in 1960 in de vorm van een barak 
gerealiseerd en recent aangewezen 
als rijksmonument. Omdat het niet 
voldeed aan de bevinggerelateerde 
veiligheidsnormen, werd een plan 
gemaakt voor de versterking van het 
gebouw. De monumentencommissie 
constateerde dat de benodigde 
versterkingsmaatregelen voor dit in de 
basis fragiele en sobere gebouw fors 
zijn. Zij had echter ook waardering 
voor de zoektocht die de eigenaar en 
de constructeur hebben afgelegd om 
te komen tot maatregelen waarmee 
de veiligheid kan worden gewaarborgd 
en die de wezenlijke kenmerken van 
het monument zoveel mogelijk in tact 
laten. Veel van de maatregelen kennen 
een omkeerbaar karakter en er is veel 
zorg besteed aan de inpassing van de 
noodzakelijke toevoegingen. 

NUL OP DE METER
De eigenaar van de rijwoningen 
aan de Jonkerslaan in Appingedam 
diende een plan in voor een nieuwe 
geïsoleerde buitenschil, gevelbekleding, 
dakbedekking met PV-panelen en 
nieuwe installaties. De woningen 
krijgen daardoor het label nul-op-de-
meter. De commissie had waardering 
voor de wijze waarop het plan in 
detail was uitgewerkt, maar sprak 
haar twijfels uit over de keuze voor 
zwarte gevelbekleding. Deze kleur 

zou kunnen leiden tot een tweedeling 
in de gevels die niet karakteristiek is 
voor het beeld. De commissie stemde 
uiteindelijk in met de donkere kleur 
omdat de  uitgebouwde woonkamers 
iets door de scheidingslijn steken en 
ook het metselwerk een stevige kleur 
kreeg. Zij vroeg wel aandacht voor de 
aansluitingen tussen de verschillende 
bouwdelen. Een eenvoudige 
detaillering helpt om de sfeer van de 
bestaande architectuur te behouden.

BEOORDELING 
ARCHEOLOGISCH RAPPORT 
BIERUMERMAAR
De aanleg van de natuurvriendelijke 
oevers langs het Bierumermaar 
ging op advies van Libau gepaard 
met archeologische begeleiding. 
Het rapport hiervan werd in 2016 
opgeleverd en door ons beoordeeld. 
Het onderzoek leverde ten westen van 
Marsum één vooralsnog onbekende 
nederzetting uit de Romeinse tijd 
op. In de 1ste en 2de eeuw woonde 
men hier op de oeverwal aan het 
Bierumermaar, dat in open verbinding 
met de Waddenzee stond. De 
nederzetting was gericht op veeteelt 
en is waarschijnlijk verlaten omdat de 
invloed van de zee teveel toenam. Het 
onderzoek heeft meer inzicht gegeven 
in de bewoning van de kwelders bij 
Appingedam.

IN CIJFERS
Bouwplannen: 70 behandelingen, 
waarvan 38 niet strijdig en 32 strijdig 
maar in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 12
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 9 

Adviezen in kader provinciale 
omgevingsverordening: 34

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, en 
was in de gemeente Appingedam in 
2016 als volgt samengesteld:
• R. Pot, voorzitter
• F.H. Wiersma, 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. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• ing. M. Hendriks arch AvB, 

rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Appingedam in 2016 als 
volgt samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 
• drs. G. Peter Karstkarel, 

architectuurhistoricus
• ing T. Bouman, architect 
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingsbestendig ontwerpen
• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris
In samenspraak met de leden van de 
Damster monumentencommissie.

U I T G E L I C H T 

Appingedam: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIES
• Het plan voor de nieuwe 

bestemming van het oude 
postkantoor in Appingedam werd 
door de welstandscommissie positief 
ontvangen. Zij vroeg echter wel 
aandacht voor het behoud van de 
karakteristieken van het bestaande 
gebouw. Daarbij valt te denken aan 
de zichtbare scheiding tussen onder- 

en bovenbouw in de gevels en het 
accentueren van onderdelen als 
ramen. De commissie adviseerde om 
te kiezen voor een onderscheidende 
vormgeving voor de aanbouw en 
nam in haar advies ook de inrichting 
van de buitenruimte mee. De 
nieuwe functies pleiten voor een 
verharde pleininrichting rondom 
het gebouw. De suggestie om de 

entree van de bibliotheek naar de 
oostzijde te verplaatsen aan de 
kleine pleinruimte is overgenomen in 
het ontwerp. Het om de hoek zetten 
van deze entree levert een heldere 
scheiding op tussen de kantoren 
en de bibliotheek. De buitenruimte 
wordt hiermee een entreeplein 
voor de bibliotheek die past bij deze 
publieksfunctie. 
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