APPINGEDAM

CIJFERS & RESULTATEN 2018
© L I BA U

HI L G HE S T EDE H EIL IG G R A V ENWEG APPINGEDAM
© W2N EN GIN EER S

© A D E M A A RC HI T E C T E N

schoorsteen inkorten
tot ornamenten
voorzien van oorspronkelijke
afdekker met keramische pot
e.e.a. n.t.b.
voorzien van bliksemafleiding

1

1900

Anzichtkaar uit 1900

H E I L I G G R A V ENW EG A PPIN G EDAM
HILGHE STEDE

© L IB A U

Alle maten in het werk te controleren!!
Opdrachtgever:

Centrum Veilig Wonen, Buxzijlweg 1, Appingedam
Betreft het werk:

Heiliggravenweg 2, Appingedam
Onderdeel:

Werknr.:

Gevelaanzicht
Voorgevel
nieuwe toestand

255665
Tekeningnr:

K O N I N G ST R A A T Tekenaar:
A PPING EDA
M
Gecontroleerd:
Geert Penning

Bouke Stienstra

05
Status:

Definitief

L. Springerlaan 13
9727 KB Groningen

DE TIP
APPINGEDAM
Datum:
Schaal:
26-03-2018

1:100

tel.:
050 8 200 369
E-mail: groningen@w2n.nl
Revisie:

0

Formaat:

A3

© T A ND E M

© TEKEN TOTAAL

W I J K V E RNIEUW IN G OPW IER DE- ZU ID

TO L WE G AP P I N G E D AM
© V A N M A NE N E N ZWA RT

28

werknr.
locatie
opdrachtgever
datum

1738A
APPINGEDAM
BGDD
23.04.2019

H OOG TE KA A R T A L BER DA W EG

wijkvernieuwing Opwierde Zuid

WIJKVERNIEU WING O PWI E RD E - Z U I D

werknr.
locatie
opdrachtgever

1738A
APPINGEDAM
BGDD

Appingedam: cijfers & resultaten
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 2018
AANPAK SCHOORSTENEN
MONUMENTALE EN
KARAKTERISTIEKE PANDEN

Omdat aardbevingen tot gevolg
kunnen hebben dat schoorstenen
of delen daarvan naar beneden
vallen, worden schoorstenen in de
gemeente Appingedam veilig gesteld.
Dit speelt ook bij monumentale en
karakteristieke bebouwing, waar
schoorstenen vaak onderdeel zijn
van het oorspronkelijke ontwerp
en bovendien verhalen van de
gebruiksgeschiedenis van het pand. Op
een villa uit 1904 aan de Koningsstraat
bijvoorbeeld, stonden op het rechter
dakvlak twee mogelijk risicovolle
schoorstenen. Het ontwerp voor de
versterking hiervan, werd meerdere
malen in de monumentencommissie
behandeld voordat het passend werd
gevonden. De beide schoorstenen zijn
inwendig versterkt en vervolgens in
de oude vorm opgemetseld. Schoren
verbinden de schoorstenen met
de versterkte kapconstructie. De
commissie heeft waardering voor
de afgelegde zoektocht naar een
zorgvuldige oplossing met behoud van
de aanwezige waarden.
Ook bij Hilghe Stede, een villa
aan de Heiliggravenweg uit 1900,
vormden twee schoorstenen een
veiligheidsrisico. De schoorsteen
aan de zuidzijde vormde de
bekroning van een decoratieve,
gemetselde dakopbouw. Om het
veiligheidsrisico terug te brengen,
is deze schoorsteen op basis van
fotomateriaal teruggebracht naar

het oorspronkelijke ontwerp. Dit
betekent dat een latere ophoging
verwijderd is en dat recht is gedaan
aan de waardevolle en decoratieve
architectuur van de villa. Ook
de tweede schoorsteen, een
nokschoorsteen aan de achterzijde,
is in de oorspronkelijke vorm en met
het bestaande materiaal opnieuw
opgemetseld.
ARCHEOLOGISCH
BUREAUONDERZOEK

Het plan voor de bouw van een
schuurhuis aan de Alberdaweg in
Appingedam leidde tot het verzoek
aan Libau om een archeologisch
bureauonderzoek te doen. De locatie
is vanaf de late middeleeuwen tot
1920 van belang geweest voor de
waterhuishouding van het gebied en
voor het vervoer van goederen over
water. Het Oosterwijtwerdermaar
liep hier namelijk langs en naast
deze bouwlocatie lag een sluis of
verlaat en was een overslagplaats
voor goederen. Deze werden via
het Oosterwijtwerdermaar en het
Damsterdiep naar Appingedam of
Groningen vervoerd. Dit deel van het
maar is in de 20ste en 21ste eeuw
gedempt. In het plangebied zelf stond
vanaf de jaren ’20 tot in de jaren ’60
een steenfabriek. De bouw en afbraak
hiervan hebben de bodem dusdanig
verstoord dat hier geen intacte
archeologische resten te verwachten
zijn.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 122 behandelingen,
waarvan 33 strijdig maar in
het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 6
Adviezen cultureel erfgoed /

monumentenadviezen: 9
Adviezen ikv provinciale
omgevingsverordening: 3
Adviezen karakteristieke objecten: 10
WELSTANDSCOMMISSIE

Twee rayonarchitecten van Libau
bezoeken uw gemeente wekelijks. 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
2018 als volgt samengesteld:
• F.H.K. Wiersma, voorzitter
• 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect
• H. Smit MArch, rayonarchitect
• M. Hendriks MArch, rayonarchitect /
secretaris
MONUMENTENCOMMISSIE

De monumentencommissie vergadert
eens per 4 weken en was in de
gemeente Appingedam in 2018 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.

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Het beeldkwaliteitsplan voor De Tip
gaat uit van vrijstaande woningen
aan de noordzijde en een planmatige
ontwikkeling op de plek van de
voormalige fabriek. Het ontwerp
voor de planmatige invulling werd
in 2018 aan de welstandscommissie
voorgelegd. Deze had waardering
voor de gekozen opzet, maar nog
wel opmerkingen met betrekking tot
de materiaalkeuze, de detaillering
van de gevels, het parkeren en de

inrichting van de buitenruimte.
Aanpassing van het ontwerp leidde
tot een goedgekeurd plan.
• Een markante woning met
bedrijfspand op de hoek Stationsweg/
Noorderstraat moet als gevolg van
aardbevingsschade geheel vervangen
worden. De welstandscommissie
vond dat dit ook de kans bood om
de nieuwbouw beter aan te laten
sluiten op de bebouwing van de
betrokken straten. Zij adviseerde
daarom om deze anders op de kavel
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te plaatsen dan de oude panden en
een andere rooilijn aan te houden.
• Het grootste deel van Opwierdezuid wordt gesloopt en krijgt een
nieuwe invulling. De eerste aanzet
voor het beeldkwaliteitsplan werd in
2018 door de welstandscommissie
besproken. Deze vroeg met name
aandacht voor de criteria die worden
opgesteld voor de particuliere
woningen.
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