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Delfzijl: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed in de
gemeente Delfzijl. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2014.
RIJKSMONUMENT SPIJK

Ten noorden van Spijk staat een rijtje
voormalige arbeiderswoningen. Eén
van deze woningen is rijksbeschermd
en kan met recht een monument van
bescheidenheid genoemd worden.
De monumentencommissie had
grote waardering voor het initiatief
om het in slechte staat verkerende
woonhuis in oude staat te herstellen,
te bewonen en voor de toekomst te
bewaren. Bij sober uitgevoerde en
kleinschalige woningen als deze is de
detaillering van elementen als goten,
vensters en deuren van wezenlijk
belang. De commissie was verheugd
dat werd ingestoken op het handhaven
van de bestaande detaillering of
het terugbrengen daarvan en had
vertrouwen in de zorgvuldige en
terughoudende uitvoering door de
betrokken restauratieaannemer.
WIER DE QUELLERBORCH

De eigenaar van een boerderij aan
de Vierhuizerweg in Spijk wilde een
bijschuur slopen en vervangen. Het
plangebied lag binnen een historische
boerderijplaats, die is aangelegd op
de wierde Quellerborch. Deze wierde, ook wel Vierhuizen genoemd,
dateert waarschijnlijk uit de zestiende
of zeventiende eeuw en lag tot 1718
buitendijks. Bij eerder onderzoek
bleek al dat op de wierde bewonings-

sporen voorkomen vanaf 30 cm onder
het maaiveld. De kans was daarom
aanwezig dat eventueel aanwezige
archeologische resten bij de sloop- en
bouwwerkzaamheden zouden worden aangetast. Libau adviseerde om
alle graafwerkzaamheden die dieper
reiken dan 40 cm onder het maaiveld,
onder archeologische begeleiding uit
te voeren.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 90 behandeld, waarvan
64 niet strijdig en 26 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 21
Maatwerkbenaderingen: 4
Cultureel erfgoed/monumenten
adviezen: 7

MAATWERKBENADERING

Libau begeleidde in Delfzijl een drietal
bedrijven naar maatwerkoplossingen
voor uitbreiding buiten het bouwblok.
Eén ervan wilde uitbreiden binnen de
huidige regelgeving voor de intensieve
veehouderij in de provincie Groningen.
De eigenaar wilde bovendien verder
gaan met de landschappelijke inpassing
van zijn bedrijf. Hierbij was sprake
van een tweedeling in het erf, waarbij
oude en nieuwe gedeeltes anders
werden behandeld. Het nieuwe
bedrijfsgedeelte is namelijk in maat en
schaal totaal anders dan het voorste,
originele erf. Het ontwerp voor dit
voorste gedeelte gaat uit van een
traditionele inrichting. De inpassing
van het nieuwe gedeelte moet zich
hiervan nadrukkelijk onderscheiden,
materiaalkeuze en maatvoering
moeten passen bij de moderne
uitstraling van de nieuwbouw.
Gekozen is voor een losse omlijsting
van het bedrijf met een verzachting
van de hoekpunten door middel van
opgaande groepen bomen. De oude
erfsituatie wordt geaccentueerd door
aanplant van fruitbomen en een meer
opvallend pallet aan siergroen.

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 van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Delfzijl in 2014 als
volgt samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, 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. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De kop van het Eemskanaal oogt
na realisering van de zeevaartschool
en enkele goed ingepaste
appartementenblokjes als een stukje
‘klein Rotterdam’. Het ontwerp voor
de zeevaartschool is gemaakt in
samenspraak met het Qualityteam
Delfzijl, waarvan Libau onderdeel
was. Dit team had waardering voor

het initiatief om de architectuur van
de omgeving langs het Eemskanaal
naar een hoger plan te brengen. Het
appartementenblokje op de hoek
van de kade maakt het blok mooi
af. De losstaande blokken zoals
de nieuwe zeevaartschool en het
gerenoveerde havenkantoor vormen
losse sculpturen met metalen gevels
tegen de achtergrond van de haven

AP P AR T E M E N T EN G EBOUW EEM SK A NAAL DELFZIJL

met scheepsarchitectuur.
• Een plan voor het terrein op de
hoek van de Kenninckweg en het
Termunterzijlerdiep moest ertoe
leiden dat dit terrein opnieuw wordt
ingevuld. Het plan voor de bouw
van een aantal woningen is zodanig
dat dit een mooie scharnier maakt
tussen het oude en het nieuwere
gedeelte van Termunterzijl.

GEVELS WONINGEN TERMUNTERZIJL

