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Eemsmond: cijfers & resultaten
Ruimtelijke kwaliteit
en identiteit Eemsmond

Wat: kernkwaliteiten cultuurhistorisch
erfgoed Eemsmond.
Doel: het inzichtelijk maken van de
ontstaansgeschiedenis van het landschap en de nederzettingspatronen in
de gemeente, zodat hier bij toekomstige beleidskeuzes rekening mee kan
worden gehouden.
Middel: in coproductie met ambtelijke
en lokale deskundigen zijn de belangrijkste ruimtelijke identiteitsdragers
in beeld gebracht en is gezamenlijk
nagedacht over de vraag hoe met deze
dragers omgegaan dient te worden.
Resultaat: een breed gedragen kennis
en inzicht in de gemeentelijke kernkwaliteiten en regieaanwijzingen die
benoemen op welke wijze deze identiteit ingezet kan worden bij toekomstige plannen en beleid.
Herstructurering oude
dorpskern Uithuizen

Doel: ontwikkeling nieuwe stedenbouwkundige structuur, passend bij de
dorpse kwaliteiten.
Middel: ruimtelijke analyse van de locatie en de verbindingen met de kern,
doorvertaald naar een voorbeeldverkaveling waarbij naast een vermindering van het aantal woningen ook de
vergroting van de dorpse kwaliteiten
en de koppeling met de naastgelegen
pastorietuin gemaakt is.
Resultaat: een stedenbouwkundige
structuurschets die tegemoet komt
aan de dorpse kwaliteiten en toekomstbestendige herontwikkeling
mogelijk maakt.
Monumentenadvies
bewaarschool Openluchtmuseum Het Hoogeland

Op het binnenterrein van het openluchtmuseum staat een voormalige

‘bewaarschool’. Het openluchtmuseum wil dit rijksmonument inrichten
als multifunctioneel gebouw en heeft
daartoe een ontwerp laten maken.
De monumentencommissie vindt dat
dit gebouw daarmee een passende
herbestemming krijgt en was positief
over de geplande ingrepen. De commissie heeft wel aandacht gevraagd
voor de detaillering van de voormalige
bewaarschool waaraan bij de oorspronkelijke bouw bijzondere zorg is
besteed, zowel in het exterieur als in
het interieur. Het advies van de monumentencommissie luidde om daarbij
zorgvuldigheid en terughoudendheid te
betrachten. De gymzaal beschikt over
een bijzondere kapconstructie. Het
advies was om een beknopt kleuronderzoek te laten uitvoeren teneinde
een kleurbeeld tot stand te brengen
dat niet alleen historisch verantwoord
is, maar ook kan bijdragen aan de beleving van dit bijzondere monument.
keukentafelgesprekken

• Positionering nieuwe aardappelbewaarloods Dwarsweg Uithuizen.
Keukentafelgesprekken hebben geleid
tot een betere positionering van de
loods ten opzichte van de monumentale boerderij en tot een goede landschappelijke inpassing ervan.
• Inpassing nieuwe aardappelloods
op de oude zeedijk te Usquert.
Landschappelijk onderzoek en keukentafelgesprekken hebben hier geleid tot
een zodanige inpassing van de nieuwe
loods dat de monumentaliteit van de
boerderij gerespecteerd wordt. De
loods is met het oog daarop buiten de
oude erfgrens gebouwd en bovendien
onder architectuur vormgegeven.

mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: 9 adviestrajecten.
Archeologische adviezen: 31
Keukentafelgesprekken: 10
Monumentenadviezen: 10
welstandsCommissie

De rayonarchitect van Libau bezoekt
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.
De grote welstandcommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Eemsmond in
2012 als volgt samengesteld:
• ir. K. de Haan, architect
• ir. J. van de Bospoort,
stedenbouwkundige
• ing. T. Bouman arch AvB, architect
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• T. Zondag, architect
• R. van der Molen, voorzitter
• ir. N.E. Gerritsma, architect
• Mw. R. Pot, voorzitter
• Mw. ir. A. Ritzema, architect
• ir. P.W. Havik, voorzitter
• ir. H. Spoelstra, architect
• ing. J. Swen arch AvB,
rayonarchitect

In cijfers

Bouwplannen: 105 behandeld, waarvan
77 niet strijdig en 28 met aanwijsbare

uitgelicht
welstandsadviezen

• Verbouwing en uitbreiding school
Uithuizen. De commissie heeft grote
waardering voor de grondige analyse
van de locatie en de doorvertaling
daarvan in architectuurbeeld. Mede
door deze aanpak is een bijzonder
object opgeleverd.
• Renovatie historische achtergevel
boerderij aan de Kolholsterweg te
Zijldijk. Aanleiding was de inpassing

uit b r e i d i n g a g r a r isch bedr ijf

van een nieuwe functie in de vorm
van kinderopvang in deze boerderij.
Deze functieverandering was zowel
een kans voor het behoud van de
boerderij als voor de restauratie van
de historische achtergevel ervan.
• Uitbreiding agrarische bedrijven.
Advisering welstandscommissie richt
zich vooral op een goede inpassing
op het erf en in het landschap.
Hoofdvorm, positie, materiaal- en

kleurgebruik spelen daarbij een
belangrijke rol. De welstandscommissie adviseerde onder andere
over de uitbreiding van een boerderij op de Emmaweg in Uithuizen,
Onderdamsterweg, Warffum en op
de Doodstilsterweg Rottum.
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