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Beleidsplan

Op weg naar de stip aan de Horizon
Hoe is het begonnen:
De Kalkoven, een bijzonder Rijks- en gemeentemonument, gelegen aan
de Dijkhuizenweg en aan het Nieuwediep, op het terrein van de Dienst
Gemeentewerken Appingedam, werd door toeristen in de rondvaartboot
altijd opgemerkt. Zij wilden dit monument graag bezichtigen, maar dat is onmogelijk.
Er is daarop door een 10-tal betrokken Damsters een comité gevormd dat zich sterk
maakt voor herstel, renovatie, herbestemming en mogelijkheid tot bezichtiging van
de kalkoven. Er zijn de nodige stappen gezet, er is overlegd met de plaatselijke
overheid, met Libau en de provincie, en met de Stichting Damster Klokkenspel, die
betrokken is bij de Damster toren. Besloten is om zoveel mogelijk gezamenlijk op te
trekken. Twee leden van het comité kalkoven zijn ook betrokken bij de Stichting
Damster Klokkenspel.
Ten einde als rechtspersoon te kunnen optreden, om bijvoorbeeld de nodige
subsidies te verwerven, is besloten tot de oprichting van een Stichting, en wel onder
de naam
Stichting tot Behoud van Industrieel en Cultureel erfgoed Stad Appingedam (BICSA)
Deze stichting is op 5 december 2019 opgericht.
In de naam van de stichting komt de doelstelling reeds duidelijk naar voren.
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In fase 1 wordt begonnen met de renovatie en herbestemming van de kalkoven,
zoals vermeld. Een architect heeft opdracht gekregen tekeningen te maken en een
begroting op te stellen voor de te realiseren werkzaamheden. Zodra deze gegevens
beschikbaar zijn, kan de stichting concreet aan de slag met het werven van de
benodigde financiën, en daarna met de aanbesteding en de bouw.

En dan fase 2: de Stip aan de Horizon.
De stad Appingedam heeft een rijke historie, niet voor niets is de binnenstad een
beschermd stadsgezicht met verscheidene Rijksmonumenten en beeldbepalende
gemeentelijke monumenten. Maar ook heeft de stad een rijk industrieel verleden.
Daar is tot nu toe weinig aandacht voor. Een voorlopige inventarisatie van die lokale
industrie omvat: de oudste stoomtimmerfabriek van het land, de smederij en later
machinefabriek van Ter Borg en Mensinga waar de imposante dorscombinaties
werden gemaakt, de zuivelfabriek, bierbrouwerijen, korenmolens, jeneverstokerijen,
een mosterdmakerij, de gasfabriek, een tweetal strokartonfabrieken waaronder de
Eendracht, de glasfabriek, de vlasfabriek, de grasdrogerij, en verder scheepswerven,
steenfabrieken, de korenmolens, de busmaatschappij DAM, de trailerfabriek, de
carrosseriefabriek, de tricotagefabriek, en niet te vergeten de Bronsmotorenfabriek.
In Appingedam zijn (nu nog) mensen die kennis hebben van deze industrieën, of
memorabilia ervan in bezit hebben.
Bij de stichting leeft de wens en het plan om datgene wat hiervan qua overlevering,
archief en andere wezenlijke zaken nog aanwezig is, via een museale functie te
behouden voor de volgende generaties, en als educatieve functie, maar ook als een
toeristische trekker te doen fungeren voor de stad . De feitelijke Stip aan de horizon
is voor de stichting het terrein aan de Dijkhuizenweg waar thans de Dienst
Gemeentewerken is gevestigd. Vanwege de aanstaande gemeentelijke herindeling
komt dit terrein mogelijkerwijze vrij. De kalkoven is er gevestigd en het terrein ligt
aan het water, is bereikbaar voor de rondvaartboot en andere varende objecten. Op
dit terrein zouden de museale, de educatieve en de toeristische functie uitstekend
kunnen worden gecombineerd.
Conclusie:
Het plan van de stichting BICSA is ambitieus, maar het sluit naadloos aan bij de rijke
cultuurhistorische en industriële identiteit van de mooie stad Appingedam.
Ambitieus mag het plan zijn, want het doet volledig recht aan de doelstelling van de
stichting: alles wat er ooit was en (nu nog) is, de plaats te geven die het verdient.
Het plan sluit dan ook volledig aan bij de rijke en veelvormige historie van de aloude
stad Appingedam.
Appingedam, 24 januari 2020
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