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Libau verzorgt de advisering op 

het gebied van monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed 

voor de gemeente Aa en Hunze. Een 

architect van Libau draait mee in de 

gemeentelijke welstandscommissie. 

Wij leveren daarnaast een 

restauratiedeskundige en een adviseur 

erfgoed & ruimte, die beiden wekelijks 

binnen de gemeente werkzaam zijn. 

Deze kaart geeft een beeld van onze 

inzet in 2016.  

HERBESTEMMING SCHUUR 

MONUMENT EEXTERVEEN

De eigenaar van een villaboerderij in 

Eexterveen wilde de bijbehorende 

schuur deels een nieuwe functie 

geven. Dit provinciale monument is 

in 1925 gebouwd naar een ontwerp 

van de Annense architect van 

Houten, die zich voor wat betreft 

het woonhuis liet inspireren door 

een villa in Stadskanaal. De boerderij 

staat op een zandrug, op de grens 

van het Hunzedal, en is gebouwd als 

ontginningsboerderij. Herbestemming 

en herinrichting moesten het mogelijk 

maken om in een deel van de schuur 

vlees te gaan verkopen en voorlichting 

te geven over het omringende 

natuurgebied. De eigenaar wilde 

bezoekers bovendien informatie 

geven over de bijzondere koeien die 

hij houdt. Deze plannen vereisten de 

realisatie van een winkelruimte en een 

educatieruimte. Het resterende deel 

van de schuur behoudt een agrarische 

functie. De herbestemming van de 

schuur draagt naar verwachting bij 

aan het duurzame behoud van het 

monument. 

ONDERDUIKERSHOL 

ANLOO

Een houten toegangshek, een bankje, 

een pad en dertien zwerfkeien 

hebben er samen voor gezorgd 

dat bij het onderduikershol in het 

Evertsbos een verstilde en poëtische 

herdenkingsplek voor slachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog gecreëerd 

is. De nieuwe inrichting van het 

terrein zorgt er bovendien voor dat 

dit onderduikershol toegankelijker is 

geworden voor het publiek. Adviseurs 

van Libau adviseerden over het 

ontwerp en de uitvoering van de 

inrichting. 

IN CIJFERS

Archeologische adviezen: 42

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 1 

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN  

CULTUURHISTORIE (CRKC)

• H.H. Assies, voorzitter

• J.J. Battjes, bouwhistoricus

• ir. A.R. Garrelts, landschapsarchitect/

stedenbouwkundige

• H.G. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, architectuur- 

en cultuurhistorie

• ir. A. Ritsema, architect

• A. Vos arch AvB, architect

• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE

• ir. A. de Groot, rayonarchitect

• drs. S.M. Tillema, secretaris

monumenten

Aa en Hunze: cijfers & resultaten

GRAFKELDER MAGNUSKERKMAGNUSKERK ANLOO

ARCHEOLOGISCH ADVIES

• Archeologisch onderzoek in de 

18e eeuwse grafkelder onder het 

koor van de Magnuskerk in Anloo, 

leidde onder andere tot de vondst 

van de resten van minimaal zeven 

personen. Hieronder bevinden zich 

waarschijnlijk de twee vrouwen 

en kinderen van de eigenaar van 

de grafkelder, ritmeester Unico 

Evert Alberda. De grafkelder 

werd gerestaureerd en middels 

een houten luik toegankelijk 

gemaakt voor bezoekers. De 

gevonden beenderen zijn in een 

speciaal hiervoor gemaakte kist 

in de grafkelder teruggeplaatst. 

Adviseurs van Libau begeleidden 

het archeologisch onderzoek en de 

restauratie.   
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