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DORPSGEZICHT ANLOO MET HERVORMDE KERK



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van monumenten, archeologie 

en cultureel erfgoed van de gemeente 

Aa en Hunze. Een architect van 

Libau neemt deel in de gemeentelijke 

welstandscommissie. Wij leveren 

daarnaast een restauratiedeskundige 

voor het gebouwde erfgoed, die 

wekelijks een dagdeel binnen de 

gemeente werkzaam is. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2014.

KERK EN PASTORIE 

ANNERVEENSCHEKANAAL

De kerk, bijbehorende pastorie en 

toren vormen een beeldbepalend 

geheel in het beschermde dorpsgezicht 

van Annerveenschekanaal. Zij dateren 

uit 1835 en bevinden zich onder één 

dak, de toren is in 1860 opgeleverd.

Het gebouw wordt niet meer 

gebruikt als kerk en een plan voor 

herbestemming moest multifunctioneel 

gebruik mogelijk maken. De meest 

in het oog springende veranderingen 

waren een nieuwe toiletgroep tegen 

de latere aanbouw aan de achterzijde 

en een nieuwe doorgang in de 

achtergevel van de kerk naar een 

toekomstig terras. De eigenaar kreeg 

het advies om de nieuwe doorgang 

in het muurvlak tussen de kerkramen 

te maken en deze eigentijds, strak 

en transparant uit te voeren. Na 

uitwerking van dit advies bleek dat de 

opening zo breed was geworden dat 

er tussen de ramen en deze opening 

maar weinig metselwerk overbleef. 

De commissie adviseerde daarom 

uiteindelijk om de opening onder 

één van de kerkramen te plaatsen en 

ervoor te zorgen dat de aansluiting op 

de onderzijde van dit raam zorgvuldig 

vormgegeven zou worden.  

 

KERK GIETEN

De eigenaar van de kerk aan de Brink 

in Gieten diende een schetsplan in 

voor een uitbreiding aan de achterzijde 

van de consistorie. Het ging hierbij 

om een eigentijds ontwerp, zowel 

wat vorm als wat materiaalkeuze 

betreft. De nieuwbouw hield afstand 

tot en rekening met de monumentale 

waarden van het kerkgebouw, het 

zicht vanuit de openbare ruimte op 

de kerk en met de directe omgeving 

er van. Tijdens vooroverleg met 

opdrachtgever en architect werd nog 

zodanig aan het plan geschaafd dat 

de uitbreiding nog terughoudender 

werd ten opzichte van het monument. 

De architect verwerkte alle 

aandachtspunten in het plan, inclusief 

de punten die de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed inbracht. 

PILOT ZONNEPANELEN 

ERVE HARBERS

Doel: landschappelijke inpassing 

zonnepanelen op een boerenerf, 

rekening houdend met de bestaande 

kwaliteiten en kansen.

Middel: locatiebezoek, 

keukentafelgesprekken met de 

initiatiefnemer en de technisch 

adviseur, ontwerponderzoek.

Resultaat: ruimtelijk ontwerp, 

rekening houdend met de kwaliteiten 

en kansen van de omgeving. 

Technische uitwerking voor de 

landschappelijke inpassing van de 

zonnepanelen op het erf. 

IN CIJFERS

Advisering ruimtelijke vraagstukken: 1 

Archeologische adviezen: 46

Cultureel erfgoed/monumenten-

adviezen: 1

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC) 

De gemeente Aa en Hunze heeft 

een eigen welstandscommissie en 

kan daarnaast een beroep doen op 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

en Cultuurhistorie. Deze vergadert 

beurtelings in de gemeentehuizen van 

Midden-Drenthe en Emmen en was in 

2014 als volgt samengesteld:

• J.H. van der Laan, voorzitter

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistorie

• A.R. Garrelts, stedenbouw- 

en landschap

• H. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, 

cultuur- en architectuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos, architect AvB

• ir. A. de Groot, rayonarchitect

• ir. B.J. Smit, secretaris

Aa en Hunze: cijfers & resultaten

KERK ANNERVEENSCHEKANAALSCHETS IMPLEMENTATIE ZONNEPANELEN HARBERS


