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Delfzijl: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultuurhistorie in de
gemeente Delfzijl. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2015.
NIEUWENKLOOSTER

De eigenaar van een tweetal
boerderijen bij Krewerd wilde zijn
bedrijfsactiviteiten concentreren
op de boerderij waar hij woont.
Het plan daarbij was om de schuur
achter deze boerderij te vervangen
door een modern exemplaar. De
andere boerderij wilde hij slopen
en als woonkavel verkopen. Libau
inventariseerde en analyseerde de
cultuurhistorische waarden en de
planologische (on)mogelijkheden
op beide locaties en kwam tot de
conclusie dat zijn plan te weinig
ruimte bood om te ondernemen. De
ondernemer kreeg het advies om zijn
plannen te herijken.
VOORMALIGE
NOORDERKWEEKSCHOOL/
ZEEVAARTSCHOOL

Het schoolgebouw van de voormalige
Noorderkweekschool Abel Tasman in
Delfzijl is in 1930 gebouwd naar een
ontwerp van de gemeentearchitect.
De huidige eigenaar kocht het pand
in 2015 en diende een plan in voor de
herbestemming van het voormalige
schoolgebouw tot zeevaartkantoor.
De monumentencommissie vindt dit,
vanwege de relatie met de scheepvaart
en de lokale betrokkenheid, een
passende bestemming. Om het pand
geschikt te maken als kantoor, wilde

de eigenaar alle ramen vervangen
en voorzien van isolatieglas en een
aantal dakkapellen realiseren. De
monumentencommissie betreurde het
verdwijnen van de oorspronkelijke
ramen en adviseerde om te
onderzoeken of er mogelijkheden
zijn om deze te behouden. Behalve
over het monument, adviseerde Libau
ook over de stedenbouwkundige
inpassing van de terreininrichting en de
benodigde parkeergelegenheid.

is daarover echter niets met zekerheid
te zeggen.
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Bouwplannen: 118 behandeld, waarvan
84 niet strijdig en 34 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Keukentafelgesprekken: 3
Archeologische adviezen: 32
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 6

ARCHEOLOGIE & RIOLERING

Libau stelde in 2015 een Programma
van Eisen (PvE) op voor rioleringswerkzaamheden in Godlinze en beoordeelde de kwaliteit van het verslag van
de archeologische begeleiding.
De archeologische begeleiding van
de rioleringswerkzaamheden was
nodig omdat in de wierde Godlinze
archeologische resten uit de ijzertijd,
Romeinse tijd, middeleeuwen en
nieuwe tijd voorkomen. De oudste
wierdelagen en grondsporen die in
dit onderzoek werden aangetroffen
dateren uit de vroege middeleeuwen.
De nog oudere resten van Godlinze
liggen namelijk dieper dan het
aangelegde riool. De archeologen
vonden onder andere de onverharde
voorlopers van de Molenweg en
Hoofdweg en resten van één of twee
verbrande en ingestorte gebouwen uit
de 8ste of 9de eeuw. Het is verleidelijk
om de verbrande gebouwen in
verband te brengen met historische
gebeurtenissen zoals veroveringen
door Franken en rooftochten door
Vikingen. Op basis van dit onderzoek

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
vergadert eens per veertien dagen.
Deze commissie was in de gemeente
Appingedam in 2015 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Om aardbevingsschade te
voorkomen, worden op
verschillende plekken in de
gemeente Delfzijl huurwoningen
versterkt en verduurzaamd. Eén
van de plannen had betrekking op
een viertal woningen naast een
monumentale kerk in Woldendorp,
aan de rand van het dorp. Omdat
deze omgeving bijzondere eisen
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stelt, deed de welstandscommissie
suggesties voor kleur en detaillering.
De gevels worden geheel met
rood-bruine steenstrips bekleed
en bij de entree van de woningen
iets opgedikt, als omlijsting voor de
voordeur. De boeiboorden en de
goten worden wit, waarmee een
bescheiden vernieuwing ontstaat die
goed past in een dorpse context.
• De eigenaren van twee erven

vroegen een vergunning voor het
plaatsen van een windmolen. Houten
bladen, een ranke mast en een geringe afmeting zorgen in beide gevallen
voor een vriendelijke uitstraling. De
relatief kleine masten van de kleine
windmolens bieden de mogelijkheid
ingepast te worden in het bestaande
landschap. Bij de plaatsing van de
windmolens is gelet op de positie ten
opzichte van het erf.
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