
 

 

Jaarverslag 2015 van de Commissie Groningen 

Aardbevingen  

De commissie heeft gepleit bij het bevoegd gezag en de Nationaal Coördinator Groningen (Hans 

Alders)  om meer aandacht voor monumenten. Het karakter van de provincie dreigt verloren te gaan: 

hierdoor is er een uitgebreide paragraaf over monumenten in de startnotitie van de Nationaal 

Coördinator gekomen; gemeenten en provincie moeten aan de slag voor het opstellen van 

monumentenlijsten. 

Verder nam Heemschut gedurende het jaar 2015 deel aan diverse werkgroepen, bijeenkomsten en 

besprekingen over de bedreigingen en positie van de Groninger karakteristieke, beeldbepalende en 

monumentwaardige gebouwen. 

LTS Winschoten 

Delen van de oude LTS zullen geïncorporeerd worden in nieuwbouw, met name de glas-in-lood 

ramen.  

Leefbaarheid platteland 

Met Landschapsbeheer is op eigen initiatief een soort rapport opgesteld. Zoiets zou ook voor erfgoed 

moeten gebeuren. Heemschut zou toegevoegd moeten worden aan het lijstje met pleitbezorgers 

voor erfgoed. Heemschut heeft bij de provincie om aandacht gevraagd voor boerenschuren met 

reflecterende aluminium strips. Vooralsnog leidde dat niet tot actie van haar kant. 

Reactie op ontwerp-omgevingsvisie Provincie Groningen 

Heemschut heeft schriftelijk op de tekst van de provinciale Ontwerp Omgevingsvisie Groningen 

gereageerd. Daarnaast is ook enkele malen in over dit onderwerp in de Statencommissie 

ingesproken. Onderwerpen waren onder andere de angst voor het teveel overdragen aan de 

gemeenten van provinciale taken op het gebied van landschap en erfgoed, onze zorg over de 

teloorgang van karakteristieke bebouwing in het aardbevingsgebied, het steeds meer met nieuwe 

bebouwing en beplanting dichtslibben van waardevolle open gebieden en ‘zichtlijnen’, de klacht over 

het gebrek aan handhaving van gemaakte afspraken en de behoefte aan een integrale en van elkaar 

onlosmakelijke behandeling en bescherming van landschap en erfgoed. Naar aanleiding van onze 

reactie en inspraak werden er vervolgafspraken gemaakt met gedeputeerden en hun ambtenaren.  

Excursie voor statenleden over landschap en erfgoed 

Samen met LIBAU, de Natuur en Milieufederatie, Landschapsbeheer Groningen, de Stichting 

Landschap Oldambt en het IVN heeft Heemschut Groningen in de herfst een excursie georganiseerd 

voor nieuwe statenleden. De tocht voerde door het Oldambt langs diverse gebieden en objecten die 

onze gezamenlijke aandacht en zorg behoeven in het kader van de ontwikkeling van de nieuwe 

provinciale Omgevingsvisie. 



Finse school, Groningen 

De Finse school (zie ook actiefje in het Heemschut-tijdschrift van juni 2015): ligt momenteel bij de 

rechter, na een gedegen beroepsschrift en een alternatief plan voor herbestemming in plaats van 

sloop. 

Spoorzone, Groningen 

De provincie, Prorail, en de gemeente hebben grootse plannen met het hoofdstation in de stad 

Groningen. De ambitie is om een sneltrein van Leeuwarden via Groningen naar Bremen aan te 

leggen. Onderdeel van dit plan is het Groninger Hoofdstation op te waarderen. Bereikt is dat het 

historische gedeelte grotendeels onaangetast blijft; een trap die leidt naar de traverse wordt een 

kwartslag gedraaid. 

Aantasting van het gemeentelijk monument Rijkstraatweg 98, 98-1 en 98 A-G, te Haren  

Op het dak van de woning nr. 98E, een onderdeel van dit monument, zijn aan de straatzijde 15 

zonnepanelen geplaatst in een vlak van 3 bij ongeveer 5 m. Na bezwaar van de Heemschutcommissie 

zijn de zonnepanelen verwijderd. 

Oude Stadsweg, Groningen – Ten Boer  

Provincie wil hier een Fietsroute Plus aanleggen: een drie meter breed fietspad van beton op een 15e 

eeuwse weg. In december heeft de provincie dit plan goedgekeurd. Er loopt nog een bezwaar van 

omwonenden; de commissie beraadt zich nog of ze nog verder bezwaar zal maken zodra de 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd. 

Aantasting beschermd dorpsgezicht Garnwerd  

De aanpassingen aan de Reitdiepdijk door een plaatselijke ondernemer waren wel 

vergunningsplichtig (zoals aangevoerd door de commissie): status: lopend. De ondernemer heeft een 

omgevingsvergunning aangevraagd.  

Revitalisering centrum Winschoten  

Gesproken met de gemeente over revitalisering van het centrum; gemeente is welwillend. 

In de binnenstad van Winschoten ontstaan steeds meer tuintjes op plekken waar  (oude) gebouwen 

worden afgebroken. Hierdoor gaat de gesloten gevelwand verloren. De bedoeling van de gemeente 

is de leefbaarheid te vergroten 

Kerkenpaden, Warffum  

Het karakter van de traditionele kerkenpaden wordt aangetast door hoge schuttingen:  gemeente 

weigert te handhaven en slaat adviezen van Welstand en de Bezwarencommissie in de lucht: de 

commissie stapt naar de rechter. 

Studentenflat in Haddingestraat, Groningen  

Plan was om een studentenpand aan de achterzijde uit te breiden met een nieuw, ruim 12 m hoog 

studentenpand, een aantasting van het belendende monumentale gasthuis. Na bezwaar van de 

commissie en omwonenden heeft het College de omgevingsvergunning ingetrokken. De 

projectontwikkelaar heeft nu nieuwe plannen ingediend. 

Ledenbijeenkomst op 15 april in Openluchtmuseum Het Hoogeland  

Druk bezochte ledenbijeenkomst in het openluchtmuseum in Warffum, met als thema 

“Herbestemming”.  



Concerten in samenwerking met het Nationaal Muziekinstrumentenfonds  

Samenwerking met het NMF en synagoge: daar was de opkomst wat mager, maar wel positief. 

Open Monumentendag  

Deelname aan de dag met een stand  in de Martinikerk; Taco Tel leidde rondleidingen naar het 

Prinsenhof. 

Dag van de Groninger Geschiedenis  

Deelname met een stand aan de dag van de Groninger Geschiedenis bij de Groninger Archieven. 

Pythagoras-gebouw (RM), Groningen 

De plannen voor dit monumentale woningbouw complex bekeken; het plan behelst het 

binnenterrein volbouwen: geen actie, omdat het volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Wel met 

politiek besproken. 

Foutief uitgevoerde plannen, Groningen  

Er is contact geweest over gebrek aan handhaving tijdens de uitvoering van bouwplannen. 

Postkantoor, Veendam  

Stuitende lichtreclame: de gemeente is allang blij dat het pand een nieuwe bestemming heeft.  

Brons Motoren Museum, Appingedam 

Geholpen bij problemen 

Rijtuigenmuseum, Leek 

Het museum dreigt gesloten te worden; tot voor kort was dit nog een museum met een landelijke 

uitstraling. Contact gehad met politiek. 

Muzeeaquarium, Delfzijl  

Dit museum is in een bunker gevestigd. Plan om  de bunker te slopen vanwege de verhoging en 

uitbreiding van de zeedijk is voorkomen. Voorstel om de ingang aan de andere kant (landzijde) te 

maken en de bunker in de dijk op te nemen: dit gaat ook zo uitgevoerd worden.  

Westerwijtwerder draai 

Er komt een nieuwe draaibrug, naar tevredenheid van omwonenden. 

Tolhuisje in Enumatil  

Sloopplannen voor een tolhuisje: status onbekend. 

Zendmast Slochteren 

Zendmast net buiten het beschermd dorpsgezicht; het beschermde gedeelte heeft de vorm van een 

winkelhaak: en precies buiten de hoek komt de 35 meter hoge mast: gemeente en telecombedrijf 

willen niet meewerken aan plaatsing op een andere locatie. 

Karakteristiek Café met doorrit te Boerakker, Hoofdweg 14, Marum  

Voorstel het café te bewaren en het zicht erop te handhaven. Het café krijgt de bestemming wonen 

volgens het nieuwe ontwerp bestemmingsplan en de hoofdvorm moet als karakteristiek 

gehandhaafd blijven. De nieuwbouw komt een stuk achter de rooilijn waaraan het café is gelegen 

zodat het café duidelijk zichtbaar blijft vanaf de weg.  



Zwembad De Papiermolen, Groningen  

Dit is een Rijksmonument, inclusief omliggende parken. Er gaat een hoek van het park verloren door 

de aanleg van een nieuwe ringweg; de Rijksdienst en de gemeentelijke monumentencommissie 

hebben het plan goedgekeurd; de commissie heeft besloten hier verder niet tegen in beroep te gaan. 

Berlagehuis, Usquert  

Vereniging Hendrik de Keijser wilde hier slaapaccommodatie creëren. Dit plan is van de baan; wel is 

er een nieuwe huurder in getrokken.  

PR & Media 

De commissie Groningen voert een actief PR-beleid. De heeft een tweeërlei doel: bewustwording bij 

de mensen van het belang van erfgoed en specifieke erfgoedkwesties en het verhogen van de 

naamsbekendheid van Heemschut. Met verschillende zaken hebben we de regionale pers gehaald: 

Aardbevingen en het beland van gemeentelijke monumenten lijsten, Finse school, Provinciaal 

landschapsbeleid, Oude Stadsweg, Studentenpand Haddingestraat.  

Momenteel heeft Heemschut Groningen (@HeemschutGN) 81 volgers op Twitter.  


