APPINGEDAM

CIJFERS & RESULTATEN 2013

MO LE N C O M PL E X ST A DSW EG T JA M SWEER

M OLEN C OM PL E X ST A DSW EG

O U D E S I T U A T I E SCH UUR ST A DSW EG

MO LENC O MPLEX S TADS WEG TJA M S WE E R

W ONI N G E N WIL L EM A L EXA N DER L AAN APPINGEDAM

SO C I A L E W ON I NG EN ST A T IONSW E G

O VERDIEPTERREIN APPINGEDAM

B O EHE
RDO
E RI
CIAZ
R ETO
ARC
L OJ G
E OE LMI INE G
RTILLB E RT

Appingedam: cijfers & resultaten
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 2013.
STADSWEG TJAMSWEER

Aan de Stadsweg in Tjamsweer
staat sinds 1802 een bijzonder
molencomplex. Dit complex van de
voormalige oliemolen De Eendragt,
kent door de aaneenschakeling
van verschillende bouwvolumen
en de beeldbepalende ligging aan
het Damsterdiep een bijzonder
silhouet. Het machinehuis uit 1884
met schoorsteen en de achtkantige
bovenbouw van de molen werden
in de vorige eeuw afgebroken en de
olieslagerij op stoomkracht werd
in 1950 stilgelegd. De resterende
schoorsteen is 18 meter hoog,
het basement hiervan dateert uit
1897 en de pijpschacht is in 1906
gerealiseerd. Het complex werd in
2009 getroffen door brand, waarbij
de molenschuur en de vierkante
molenromp verloren zijn gegaan.
De eigenaar van het complex liet in
2011 een plan ontwikkelen voor de
restauratie van het geheel, waarbij
werd ingezet op een rendabele
combinatie van functies. Concreet
betekent dit dat het plan uitging
van de realisatie van drie woningen,
een lichte horecafunctie in de
molenromp zelf en een vakantieverblijf
in het machine- en ketelhuis. De
monumentencommissie had veel
waardering voor het initiatief om dit

bijzondere complex te herstellen.
De door brand verloren gegane
volumes worden op terughoudende
wijze gereconstrueerd en bovendien
herbestemd op een wijze die recht
doet aan de cultuurhistorische
waarden. De aardbevingen als
gevolg van de gaswinning stellen het
complex voor nieuwe uitdagingen. De
schoorsteen bleek dermate instabiel
dat de pijpschacht moest worden
verwijderd. Op dit moment wordt
gezocht naar een veilige methode
om de schoorsteen in oude glorie te
herstellen.

kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 4
Keukentafelgesprekken: 0
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 5
WELSTANDSCOMMISSIE

ARCHEOLOGIE

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken 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 gemandateerd zijn door
de grote welstandscommissie.

Aanleiding: uitbreiding brede school
Olingertil te Appingedam.
Middel: raadpleging aardkundige
en archeologische gegevens en
bestudering historisch kaartmateriaal.
Daarbij bleek dat het plangebied
ligt op een getij-afzettingsvlakte en
dat ten westen en zuiden van het
plangebied een kreek liep. Het restant
hiervan is nog als sloot aanwezig in de
zuidoosthoek van het gebied.
Resultaat: inzicht in de te
verwachten archeologische waarden.
In dit geval betekent dit dat de kans
op de aanwezigheid van (intacte)
archeologische resten in het
plangebied zeer klein is.

De grote welstandscommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Appingedam in
2013 als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, voorzitter
• ir. A. Ritsema, architect
• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect
• ing. J. Swen arch AvB, rayonarchitect
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect
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Bouwplannen: 49 behandeld, waarvan
31 niet strijdig en 18 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Het appartementengebouw op de
hoek Solwerderstraat-Paardewasch
krijgt een sterke ruimtelijke
uitstraling. Het plan heeft
de afgelopen jaren een heel
proces doorgemaakt en lijkt in
2014 de laatste fase in te gaan.
De commerciële ruimtes die

aanvankelijk beneden gepland
waren, bleken niet haalbaar. De
ontwikkelaar heeft daarom nu
ook beneden een appartement
gepland, met als voordeel dat hier
een veel kleinschaliger situatie gaat
ontstaan dan aanvankelijk gedacht
was. In plaats van etalages met
horizontale luifels en reclame, gaan
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nu stoepen en muurtjes het aanzien
van de begane grond bepalen.
Het pand krijgt een klassiekmoderne architectuur, waarin de
nadruk wordt gelegd op verticale
verhoudingen. Het vormt een mooie
hoekoplossing en een goede entree
naar de beschermde binnenstad.
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