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Libau verzorgt de advisering op het gebied van welstand, rijksmonumenten, archeologie en cultureel erfgoed in de gemeente Appingedam. In 2019 behandelden 
wij bijvoorbeeld 96 bouwplannen en adviseerden wij 14 keer over plannen voor cultureel erfgoed. De gemeente vroeg ons bovendien om de planvorming voor 
het bolwerk te ondersteunen. 
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•  Versterking en verbouwing pastorie Jukwerd
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•  Nieuwbouw scholen campus

•  Vervanging woningen Opwierde

•  Waardering zorgvuldig ontwerp Farmsumerweg

•  Plaatsing kleine windmolens

•  In cijfers

•  Gluren bij de buren

Zorgvuldige planvorming bolwerk
Een initiatief voor nieuwbouw in combinatie met hergebruik of sloop van 
bestaande bebouwing in het beschermd dorpsgezicht van Appingedam leidde 
tot het besluit van de gemeente om het planvormingsproces te regisseren en 
te faciliteren. Zij richtte daartoe een werkgroep op, bestaande uit 
beleidsadviseurs van de gemeente, de architect van de initiatiefnemer en 
adviseurs van Libau. Deze werkgroep concludeerde dat de 
stedenbouwkundige waarde van de bestaande bebouwing hoog was. De 
waarden op het gebied van cultuurhistorie, gaafheid en zeldzaamheid waren 
echter beperkt. Omdat ook de bouwkundige staat te wensen over liet, 
adviseerde de werkgroep om uit te gaan van sloop en vervangende 
nieuwbouw. Libau ondersteunde de gemeente  door regieaanwijzingen voor 
het ontwerpproces te formuleren. Wij maakten bovendien een verdiepende, 
ruimtelijke en historische inventarisatie en analyse van de plek en 
formuleerden stedenbouwkundige uitgangspunten. De architect van de 
initiatiefnemer maakte op basis hiervan een prachtig voorlopig ontwerp. 
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Versterking en verbouwing pastorie Jukwerd
De eigenaar van de pastorie op de wierde van Jukwerd diende het plan in voor 
de verbouwing en versterking van dit pand. De versterkingsmiddelen laten de 
buitenkant van de pastorie ongemoeid, ook doordat het advies van de 
monumentencommissie werd overgenomen om de gemetselde nokschoor-
stenen van binnenuit te versterken. Het oorspronkelijke idee was om deze te 
vervangen door lichtgewicht schoorstenen. De commissie was ook minder 
enthousiast over het eerste voorstel voor de vervanging van de dakkapel aan 
de voorzijde van het pand. Op basis van oud fotomateriaal kwam vervolgens 
een nauwkeurig ontwerp tot stand voor de reconstructie van de rijk 
uitgevoerde dakkapel die dit pand oorspronkelijk sierde.  

Archeologisch bureauonderzoek Olingermeeden
Het plan om aan de Olingermeeden vier woningen te bouwen, leidde tot de 
vraag aan Libau om te onderzoeken of hier een kans op archeologische resten 
bestond. Het plangebied ligt op de oude kwelder van de Fivelingo, aan de rand 
van Appingedam. De eerste bewoning in dit gebied dateert uit de ijzertijd en in 
de omgeving van het plangebied komen meerdere (huis)wierden uit deze 
periode voor. Het grondgebruik in de afgelopen twee eeuwen duidt op een 
relatief lage ligging met natte omstandigheden. Dergelijke gronden waren in 
het verleden niet erg geschikt voor bewoning. Wij verwachtten daarom niet 
dat de bouw van de woningen zou leiden tot een verstoring van 
archeologische resten in de bodem.  
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Nieuwbouw scholen campus
In Appingedam wordt een aantal scholen geconcentreerd op één locatie, die 
van het Cleveringa College. Het ontwerp is geïnspireerd op wierdebebouwing, 
zoals die van het naastgelegen Solwerd. De zes gebouwen worden uitgevoerd 
in hout en waaieren uit rond een centraal plein. De welstandscommissie was 
enthousiast over de opzet, maar adviseerde wel om de typologie van de 
wierdebouwing niet te letterlijk te nemen. De scholen zijn daarvoor te fors in 
omvang en te gelijkwaardig aan elkaar. De commissie vroeg bovendien om 
enige variatie in de architectuur, een duidelijke entree en een zorgvuldig 
ontworpen terreininrichting, met aandacht voor het parkeren en de route naar 
het station. Verwerking van de adviezen leidde tot een goedgekeurd ontwerp. 

Vervanging woningen Opwierde
De welstandscommissie was in doorsnee positief over het plan voor de 
vervanging van 220 woningen in Opwierde-Zuid. Zij had bovendien 
waardering voor de sterk verbeterde stedenbouwkundige opzet van het 
geheel. De openbare ruimtes krijgen hierdoor meer betekenis voor de wijk dan 
voorheen. De keuze om een woningblok in kleurstelling en detaillering 
duidelijk op te delen in individuele woningen, vond zij niet op iedere plek 
passend. Ook vroeg de commissie aandacht voor de overgang naar de 
gerenoveerde woningen aan de zuidkant van het plangebied. Het definitieve 
ontwerp kreeg een positief advies. 

DE UNIE ARCHITECTEN

VAN MANEN EN ZWART ARCHITECTEN
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Waardering zorgvuldig ontwerp Farmsumerweg
Tussen de rotonde en het tankstation aan de Farmsumerweg staat een fraaie 
serie woningen in de stijl van de jaren dertig. De woningen vertonen 
samenhang in kleurstelling en detaillering. Daarbinnen heeft iedere woning 
ook eigen kenmerken. Eén van deze woningen werd gesloopt en vervangen 
door nieuwbouw. Het ontwerp hiervoor sluit zowel in hoofdvorm als 
kleurstelling en stijl goed aan bij het bestaande beeld. De commissie had 
waardering voor de zorgvuldigheid van het ontwerp en gaf een positief advies.

Plaatsing kleine windmolens
Meerdere agrarische ondernemers dienden in 2019 een plan in voor de 
plaatsing van een windmolen. Naast de bekende, kleinschalige molens met 
houten wieken, ging het daarbij in enkele gevallen ook om een Deense molen 
met een forsere turbine. Een windmolen moet bij voorkeur achter op het erf 
staan en op niet te grote afstand van de bebouwing. Daarbij wordt wel 
rekening gehouden met de door de leverancier gewenste 
voorkeurswindrichting. Advisering van de welstandscommissie leidde in een 
aantal gevallen tot een gewijzigd voorstel voor de positionering van de 
windmolen.  

BUREAU NOORDELOOS
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In cijfers
• Welstandscommissie: 96 bouwplannen, waarvan 26 strijdig maar in het 

algemeen met aanwijsbare mogelijkheden om de bezwaren te kunnen 
ondervangen.

• Monumentencommissie: 14 plannen voor monumenten, 1 plan 
karakteristiek object.

• Archeologische adviezen: 7

Welstandscommissie
Twee rayonarchitecten van Libau bezoeken uw gemeente wekelijks. Zij 
vormen samen de kleine commissie en zijn gemandateerd aan de grote 
welstandscommissie. De grote welstandscommissie vergadert eens per 
veertien dagen. Deze commissie was in de gemeente Appingedam in 2019 als 
volgt samengesteld:

• A. van der Tuuk    voorzitter                          
• ir. P.IJ. Ziel                      stedenbouwkundige
• ir. S.N. Schram                stedenbouwkundige
• A.W. Vogelzang MArch architect
• ing. T. Mars                       architect
• D.J. van Wieren MArch architect
• H. Smit MArch rayonarchitect
• M. Hendriks MArch rayonarchitect / secretaris

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert eens per 4 weken en was in de 
gemeente Appingedam in 2019 als volgt samengesteld:
drs. ir. K.F. Geijzendorffer   voorzitter
ir. S. van Seijen             restauratiearchitect 
drs. G.P. Karstkarel     architectuurhistoricus
ing. T. Bouman            architect
ing. J.M. Verkerk        bouwhistoricus
ir. J.R. Pama           extern adviseur aardbevingsbestendig ontwerpen
ir. A. de Groot         restauratiearchitect (extern adviseur)
drs. W.M.M. van Bers    adviseur architectuurhistorie, toehoorder RCE  
drs. H.D. Waterbolk       secretaris
In samenspraak met de leden van de Damster monumentencommissie.

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

