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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed voor 
de gemeente Aa en Hunze. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2013. 

CULTUURHISTORIE

Libau ondersteunde in 2013 de 
gemeente Aa en Hunze bij de 
totstandkoming van het programma 
van eisen voor het opstellen van een 
cultuurhistorische waardenkaart. De 
gemeente legde daarnaast de vraag 
neer welke methodiek zij zou kunnen 
inzetten om beeldbepalende panden 
in het vernieuwde bestemmingsplan 
buitengebied te waarderen. 

BESCHERMD DORPSGEZICHT 

ANLOO

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie sprak in 2013 
enkele keren over het voorstel om 
de karakteristieke boerderij aan de 
Esweg 3 in Anloo af te breken en 
te herbouwen. De boerderij staat 
in het beschermde dorpsgezicht 
en bovendien zeer markant aan de 
invalsroute van Anloo. De ruime 
groene weide voor de boerderij 
speelt daarbij een belangrijke rol. De 
commissie hecht veel waarde aan 
het behoud van deze open groene 
ruimte en vindt het belangrijk dat 
de betrokkenen zorgvuldig met 
de inrichting ervan omgaan. De 
commissie zette daarnaast in op het 
behoud van de bestaande boerderij 
op onderdelen, zoals de voorgevel 
en de houten gebinten. De nieuwe 
boerderij zou bovendien een zo rustig 
mogelijke uitstraling moeten krijgen, 
vanwege het prominente zicht vanuit 
de openbare ruimte op de rechter 
zijgevel van het pand. Belangrijk 

uitgangspunt daarbij was dat de kap 
zoveel mogelijk als gesloten dakvlak 
aanwezig moet zijn. 

MAGNUSKERK ANLOO

De Stichting Vrienden van de 
Magnuskerk en het kerkbestuur 
ontwikkelde al weer een aantal jaren 
geleden een plan om een in deze 
kerk aanwezige grafkelder zichtbaar 
en eventueel toegankelijk te maken. 
Het voorstel was onderdeel van een 
omvangrijker plan om het interieur 
van de kerk te verbeteren, met name 
het aanbrengen van vloerverwarming. 
De toenmalige monumentencommissie 
gaf in 2011 aan dat de aanpak van 
de grafkelder te rigoureus was. De 
uitgraving om de buitenzijde van 
de kelder te kunnen restaureren, 
was te omvangrijk en zou zelfs de 
fundamenten van de kerkmuren 
kunnen beschadigen. De commissie 
kon zich wel verenigen met het 
beoogde doel, maar niet met de 
wijze van uitvoering. In 2013 is een 
bescheidener, minder ingrijpend 
voorstel aan de CRKC voorgelegd. 
Gewijzigde inzichten leidden ertoe dat 
de commissie negatief adviseerde op 
het plan om de grafkelder toegankelijk 
te maken. Een verwijzing in de kerk 
zou voldoende kunnen zijn om het 
verleden afleesbaar te maken. 

IN CIJFERS

Bouwplannen: 112 behandeld, waarvan 
105 niet strijdig en 7 met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: geen contract.   
Archeologische adviezen: 33
Keukentafelgesprekken: geen. 
Cultureel erfgoed/monumenten-
adviezen: 4 

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe wekelijks. 
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 CRKC.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Cultuurhistorie, bestaande uit 
externe deskundigen, vergadert 
eens per veertien dagen in Beilen. 
Deze commissie behandelt niet 
alleen welstands- maar ook 
monumentenplannen.  

De CRKC was in Aa en Hunze in 
2013 als volgt samengesteld:
• J.H. van der Laan, voorzitter
• H.H. Assies, voorzitter
• A. Vos Arch AvB, architect
• ir. A. Ritsema, architect 
• ir. B. Boumans stedenbouwkundige/

landschapsarchitect 
• A.R. Garrelts, stedenbouwkundige/

landschapsarchitect
• J. Battjes, bouwhistoricus 
• H. Haak, restauratie architect
• drs. M. van der Heide, cultuur-

historicus 
• I. van den Bovenkamp, burgerlid
• drs. M. Verweij, consulent RCE 
• ir. A.P. Steenhuis, rayonarchitect
• ir. A. Groot, rayonarchitect

De adviseur monumentenzorg van 
Libau is iedere week een halve dag in 
het gemeentehuis van Aa en Hunze 
aanwezig voor advisering en overleg.  

U I T G E L I C H T 

Aa en Hunze: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• Aan de Strubbenweg in Schipborg, 
in het bijzondere natuurgebied 
Kniphorstbos, staat een bijzonder 
vormgegeven gebouw. Dit pand 
heeft een ronde en overhoekse 
plattegrondvorm en een rietgedekte 
kap. De eigenaar wil dit gebouw 
fors uitbreiden en daarbij een 
bijgebouw realiseren. Nadat het 
eerste plan door de commissie 
van kritische kanttekeningen werd 
voorzien, werd het plan zodanig 
gewijzigd dat het recht doet aan 
het bestaande hoofdgebouw. De 
uitbreiding toont verwantschap met 
het oorspronkelijke hoofdgebouw 
en heeft tegelijkertijd een eigentijdse 
uitstraling.  

Het nieuwe ontwerp gaat zorgvuldig 
om met de bestaande waarden. 
Eén van de commissieleden gaf aan 
dat dit wat hem betreft één van de 
mooiste gebouwen is die ooit aan 
de commissie zijn voorgelegd. Er 
zou sprake zijn van een poëtisch 
ontwerp.

• Een felle brand zorgde ervoor dat
de rijksmonumentale boerderij en 
de hoofdschuur aan de Bonne in 
Gieten zodanig verwoest waren 
dat het geheel van de lijst van 
rijksmonumenten verwijderd werd.  
De gemeente Aa en Hunze heeft 
vervolgens voor deze locatie een 
beeldkwaliteitsplan als aanvulling 
op de welstandsnota geschreven. 
Uitgangspunt hierin is dat bij 

nieuwbouw de contouren van 
de voormalige boerderij gevolgd 
worden en dat daarbij tegelijkertijd 
een  eigentijdse vormgeving en 
moderne materialen mogelijk 
zijn. Het plan dat in 2013 aan de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Cultuurhistorie werd voorgelegd, 
voldeed aan de uitgangspunten 
van het beeldkwaliteitsplan. De 
commissie adviseerde om de richting 
van het bijgebouw meer conform de 
oorspronkelijke situatie te plaatsen. 
Dit advies is door de aanvrager 

opgevolgd. 


