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oude brug annerveenschekanaal

lambartushof

veenhof gieten

de drentse aa

huize de merel gieten

eexterveenschekanaal

boerderij  lutkenend gasselte school en meesterswoning sint-annen



libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de 

advisering op het gebied van welstand, 

archeologie, monumenten en cultu-

reel erfgoed voor de gemeente aa en 

hunze. deze kaart geeft een beeld van 

onze inzet.  

Herbestemming lAmbAr- 

tusHof en nederlAnds 

Hervormde KerK 

wat: herbestemming kerkgebouw en 

boerderij te annerveenschekanaal. 

status: rijksmonumenten.

middel: deelnemen aan gesprekken 

met gemeente en initiatiefnemers.

resultaat: realisatie plannen voor 

herbestemming van kerkgebouw als 

horecabestemming en bed & break-

fast,  en de boerderij  als kleinschalige 

woon-werkvoorziening voor oudere 

kunstenaars en wetenschappers.

 

AfgebrAnde monumen-

tAle boerderijen

status: rijksmonument.

doel: het afvoeren van de panden op 

de monumentenlijsten.

middel: bepalen van de cultuurhisto-

rische waarde van de locaties en het 

opstellen van beeldkwaliteitplannen. 

resultaat: nieuwbouw op de oude 

locaties die wat betreft hoofd- en ver-

schijningvorm recht doet aan de ver-

dwenen cultuurhistorische panden.

in cijfers

bouwplannen: 154 behandeld, waarvan 

144 niet strijdig en 10 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

huisadviseurschap: geen contract.   

archeologische adviezen: 22

keukentafelgesprekken: geen. 

cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 6

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 geman-

dateerd zijn door de welstands- en 

monumentencommissie.

de welstands- en monumenten-
commissie van externe deskundigen 

vergadert eens per veertien dagen, dit 

gebeurt bij toerbeurt in hoogeveen 

en beilen. 

de welstands- en monumentencom-

missie was in de gemeente aa en 

hunze in 2012 als volgt samengesteld:

•	W.J.	Witteveen,	voorzitter

•	A.	Vos	arch	AvB,	architect

•	ir.	A.	Ritsema,	architect

•	ir.	B.	Boumans,	stedenbouwkundige/		

 landschapsarchitect 

•	J.	Battjes,	bouwhistoricus	

•	H.	Haak,	restauratie	architect	

•	drs.	M.	van	der	Heide,	

cultuurhistoricus   

•	I.	van	den	Bovenkamp,	burgerlid

•	drs.	M.	Verweij,	consulent	RCE

•	ir.	A.P.	Steenhuis,	rayonarchitect

u i t g e l i c H t 

aa en hunze: cijfers & resultaten

welstAndsAdviezen

•	Nieuwbouw	pluimveestallen	te	

gasselterboerveenschemond, op de 

plek van een vergelijkbaar bedrijf dat 

door brand verdwenen is. de bebou-

wing wordt in zogenaamd groene 

kamers opgericht. het bedrijf is voor 

drentse begrippen groot, maar het 

plan kreeg een positieve beoordeling. 

de goede landschappelijke inpassing 

en de terughoudende kleurstelling 

speelden daarbij een rol.  

•	Nieuwbouw	van	een	woonhuis	

met garage te gieten. deze nieuw-

bouw komt op de plaats van ‘klein 

hilbingshof’, een door brand ver-

woest en bijzonder fraai rijksmonu-

ment. het nieuwe plan is in nauwe 

samenwerking met de stedenbouw-

kundige van de gemeente tot stand 

gekomen. vanaf de openbare weg 

is de oorspronkelijke hoofdvorm 

bewaard gebleven. de achtergevel 

krijgt een glasgevel. binnen de com-

missie was waardering voor de zorg-

vuldige wijze waarop het ontwerp 

tot stand gekomen is.

•	Nieuwbouw	schaapskooi	en	

kapschuur te balloo. de schaaps-

kooi uit de jaren 80 vorige eeuw, 

gebouwd naar traditioneel model is 

afgebrand. het ontwerp is een eigen-

tijdse vertaling van een schaapskooi. 

de detaillering is ambachtelijk. de 

commissie heeft de opdrachtgevers 

geadviseerd om de omgeving met 

dezelfde zorg vorm te geven als de 

voorgestelde bebouwing.

•	Verbouw	supermarkt	in	het	

centrum van rolde. het gaat hier om 

een grote supermarkt, vormgegeven 

als een traditionele drentse schuur. 

de commissie vindt het ontwerp een 

goed voorbeeld van geslaagde inpas-

sing van een dergelijke grote massa 

in een dorpse omgeving.

•	Verbouw	café	annex	zalencentrum	

te eext. het gaat hier om een uit-

breiding van de bestaande gebouwen. 

in de loop van de tijd zijn aan die 

bestaande gebouwen al verschillende 

aanbouwen gebouwd en het verbou-

wen van dit geheel bleek geen een-

voudige opgave. de commissie heeft 

aanwijzingen gegeven die leidden tot 

een evenwichtiger beeld en vervol-

gens positief geadviseerd. 

ANdERENSE	dIEP witte kerk van gasselte


