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Beschermd dorps-

gezicht termunterzijl 

De sloop van een voormalige herberg 
en een boerderij leidden ertoe dat een 
belangrijke locatie in de oude kern van 
Termunterzijl vrij kwam. Omdat deze 
locatie in het van rijkswege bescherm-
de gezicht van Termunterzijl ligt, werd 
de monumentencommissie betrokken 
bij het plan om hier een hotel en zes 
woningen te bouwen. Doel van de 
advisering was het borgen van de cul-
tuurhistorische waarden die besloten 
liggen in de structuur en het bebou-
wingsbeeld van het kleine zijldorp.
Het hotel is gesitueerd op ongeveer 
dezelfde locatie als de gesloopte her-
berg, op een zeer beeldbepalende plek 
nabij de monumentale sluis en aan het 
begin van Mello Coendersbuurt langs 
het oude Termunterzijldiep. De drie 
blokken met in totaal zes woningen 
staan gepland langs de doorgaande 
weg en aan de kade langs de zuidelijke 
arm van het kanaal. 
De commissie was positief over de 
nieuwe functies op deze voor het 
zijldorp belangrijke plek, over de his-
toriserende vormgeving van het hotel 
en de woningen, de diversiteit in het 
ontwerp en de zorgvuldige inpassing 
van de verschillende volumes binnen 
het dorpse weefsel. De commissie 
adviseerde de architect om zich bij 
de materiaalkeuze te laten inspireren 
door het bestaande gevelbeeld en 
dakenlandschap in het dorp en met 
behulp van detaillering van de histori-
serende delen te laten zien dat het om 
een hedendaagse interpretatie van his-
torische gebouwtypen gaat. De com-
missie adviseerde bovendien om de 

openbare ruimte zodanig in te richten, 
dat de kwaliteit van de omgeving en 
van de architectuur elkaar versterken.

landschappelijke inpas-

sing schuren Bierum

Aanleiding: bouwaanvraag nieuwbouw 
schuren akkerbouwbedrijf tegenover 
het voormalige gemeentehuis van 
Bierum. 
Resultaat: de keukentafelgesprekken 
hebben ertoe geleid dat de nieuwe 
schuren achter de bestaande boerderij 
gerealiseerd zijn. Het zicht vanuit het 
dorp op het markante voormalige 
gemeentehuis is daardoor in tact 
gebleven. De gesprekken hebben er 
bovendien toegeleid dat de oriëntatie 
van de schuren veranderd is. Deze 
staan hierdoor meer in lijn met het 
landschap. 

Beleidsnota archeologie

Doel: verbeteren bruikbaarheid van 
het beleidsinstrument voor de ruimte-
lijke ordening en minder verplichtingen 
voor de burgers.
Middelen: gemeentebrede studie naar 
de bodemgesteldheid en fysische 
geografie van gebieden met een hoge 
archeologische verwachting.
Resultaat: een genuanceerder beeld 
van de te verwachten archeologische 
waarde en daarmee een beter han-
teerbaar beleidsdocument.

in cijfers

Bouwplannen: 92 behandeld, waarvan 
73 niet strijdig en 19 met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: geen contract.   

Archeologische adviezen: 12
Keukentafelgesprekken: 5
Cultureel erfgoed/monumentenadvie-
zen: 10, waarvan 8 rijksmonumenten 
en 2 bijzondere gebouwen. 

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 Delfzijl in 2012 als 
volgt samengesteld:
• 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 

Delfzijl: cijfers & resultaten

welstandsadviezen

• Nieuwbouw Noorderpoortcollege.
De welstandscommissie heeft het 
plan behandeld en hierop uitermate 
positief geadviseerd. De zorgvuldige 
detaillering en uitvoering zorgen 
voor een visueel aantrekkelijk 
geheel, ondanks de beperkte archi-
tectonische middelen. Het gebouw 
levert zowel van veraf als van dichtbij 
mooie beelden op en gaat, wellicht 

onbedoeld, een combinatie aan met 
een eerder gerealiseerd woonge-
bouw aan de (binnen-)haven van 
Delfzijl/Farmsum. Beide gebouwen 
hebben iets van een maritiem karak-
ter.

• Nieuwbouw loods Holwierde.
Advisering welstandscommissie heeft 
ertoe geleid dat de loods met de 
kopgevel naar de weg gepositioneerd 
werd, in plaats van met de langsge-

vel. De loods is hierdoor minder 
prominent in het landschap aanwezig. 
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