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Maatvoering: 
Alle maatvoering in het werk te controleren door alle uitvoerende. De afmetingen van eventuele bestaande gebouwonderdelen zijn zo
waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afmetingen van de diverse ruimten, wanden
en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of aangegeven op tekening. Enige afwijkingen blijven mogelijk. Hier dient bij toekomstige
plannen rekening mee worden gehouden.

Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van KAW architecten en adviseurs.
 
Onvolledigheden: 
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen
aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen. 

Exacte uitvoering: 
Alle exacte constructies in staal, hout, of gewapend beton, alsmede systeemconstructies en noodoverstorten uit te voeren volgens opgave constructeur.
Het geheel uitvoeren & opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschriften van de plaatselijke
nutsbedrijven, plaatselijk geldende wetten & eisen, geldende NEN-normen.
Alle installatie voorzieningen uit te voeren volgens bepalingen & voorschriften van de nutsbedrijven, betreffende gas, water, elektriciteit, CAI &
telefonie.
Leveranciers & fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor bouwkundige onderdelen.

Algemeen

Bouwbesluit
Veiligheid
Het gebouw bestaat uit een brandcompartiment. De nieuw te plaatsen
hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 30 minuten op
bezwijken. Het subbrandcompartiment valt gelijk met het
brandcompartiment.

Inbraakwerendheid, nieuwbouw (afdeling 2.15): deuren, ramen, kozijnen
en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een uitwendige
scheidingsconstructie van een niet- gemeenschappelijke ruimte, die volgens
NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096
bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven
weerstandklasse 2.

Dit geldt ook voor een inwandige scheidingsconstructie tussen een niet-
gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksfunctie of een
aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.

Elektrische installaties:
Minimaal conform NEN 1010.

Gezondheid
Bescherming tegen geluit van buiten, nieuwbouw (afdeling 3.1):
Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een
volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum
van 20 dB>

Luchtverversing (afdeling 3.6):
Luchtverversing van een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en
badruimte (afdeling 3.6): e.e.a. conform ventilatieberekening.
Luchtverversing: De voorzieing voor luchtverversing, bestaat uit een
component voor toevoer van verse lucht en een component voor afvoer. De
voorziening voor luchtverversing heeft een volgens NEN 1087 bepaalde
capaciteit van ten minste 1dm³/s per m² netto-oppervlak van de
meterkastruimten met een minimum van 2dm³/s.

Bruikbaarheid
- Toiletten hebben een minimaal vloeroppervlak van 900x1200mm.
- Een verblijfsruimte heeft een minimale vrije hoogte van 2600mm.
- Een doorgang heeft een minimale breedte van 850mm en een minimale
   hoogte van 2300mm, tenzij anders aangegeven.
- Een verkeersruite heeft een minimale breedte van 850mm en een
   minimale hoogte van 2300mm.

construc�e welke een weerstand hee� van 30 minuten tegen brand-doorslag en
brand-overslag (WBDBO) volgens NEN6068 (Brandcompar�ment)

construc�e welke een weerstand hee� van 30 minuten tegen brand-doorslag en
brand-overslag (WBDBO) volgens NEN6068 (Subbrandcompar�ment)

deur welke zelfsluitend is uitgevoerd en in combina�e met het kozi�n een WBDBO
bezit van tenminste 30 minuten

vluchtroute-aanduiding conform NEN 6088 voorzien van verlich�ng en aangesloten op een noodstroomvoorziening

deur welke in de vluchtrich�ng te openen is zonder ge�ruik te maken van losse hulpmidellen, bijvoorbeeld sleutels
 
handbrandmelder

niet-ioniserende rookmelder aangesloten op het lichtnet conform NEN 2535

brandslanghaspel

draagbaar sproeischuim-blustoestel met een inhoud van 5 kg/ltr

noodverlich�ng (noodverlich�ng in het gehele pand tenminste 1 lux op de grond)

Brandveiligheid
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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van 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 

archeoloog die beiden de gemeente 

wekelijks ondersteunen. Deze kaart 

geeft een beeld van onze inzet in 2018.

NIEUWBOUW BIJ 

DORPSKERK GIETEN

Het bestuur van de rijksmonumentale 

dorpskerk aan de Brink in Gieten 

diende een plan in voor nieuwbouw 

in het achterste deel van de kerktuin. 

Het kerkbestuur wil hierin een 

vergaderruimte, toiletten en een 

pantry realiseren. Het éénlaagse 

gebouwtje wordt via een tussenlid met 

de kerk verbonden. Hoewel de kavel 

van de kerktuin relatief smal is, vond 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

en Cultuurhistorie dat de nieuwbouw 

zich goed voegt op de kavel. Omdat 

de functie van de kerktuin door 

dit nieuwe bijgebouw verandert, 

adviseerde de commissie om deze 

anders in te richten. Uitgangspunt 

daarbij is dat het groene karakter van 

de tuin zoveel mogelijk behouden blijft. 

WIJZIGING INTERIEUR 

KERK GROLLOO

Om de kerk meer multifunctioneel te 

kunnen gebruiken, wilde het bestuur 

van de Nederlands Hervormde 

kerk in Grolloo enkele kerkbanken 

uit deze kerk verwijderen. De 

commissie adviseerde om hieraan 

voorafgaand de ouderdom en de 

monumentwaarde van de verschillende 

interieurelementen in beeld te 

brengen. Daarbij bleek dat het aantal 

rijen kerkbanken in meerdere fases 

is verminderd en dat de banken 

zelf ook zijn veranderd. In de kerk 

zijn drie typen banken aanwezig: 

diakenenbanken, open (vrouwen) 

banken en gesloten (mannen) banken. 

Doordat van elk type bank nog 

minimaal twee exemplaren aanwezig 

zullen blijven, blijft de hiërarchie 

waarin men de kerkdienst bijwoonde 

zichtbaar. De commissie kon, op 

basis van dit onderzoek, een afweging 

maken tussen het eventuele verlies van 

monumentwaarden en het gewijzigde 

gebruik van de kerk.    

MONUMENTALE WAARDEN 

EN EIGENTIJDSE WENSEN

Nadat bleek dat de eigenaar van een 

villa aan de Brink in Gieten zonder 

vergunning gestart was met een 

ingrijpende verbouwing, legde de 

gemeente het werk stil. De eigenaar 

schakelde daarna een architect in 

die de voormalige en de gewenste 

situatie in beeld bracht. De CRKC 

adviseerde vervolgens met name over 

de wijze waarop de wensen van de 

eigenaar konden worden afgestemd 

op de monumentale waarden van het 

pand. Het meest in het oog springende 

resultaat hiervan is het nieuwe 

balkonhek, passend bij de stijl van de 

villa. 

IN CIJFERS

Archeologische adviezen: 43

Cultureel erfgoed adviezen/

monumentenadviezen: 4

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN  

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De grote commissie (CRKC) 
behandelt voor uw gemeente de 

monumentenplannen en vergadert 

eens per 4 weken. Deze vergaderingen 

vinden afwisselend plaats in de 

gemeentehuizen van Emmen en 

Tynaarlo.

De CRKC was in de gemeente Aa en 

Hunze in 2018 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies, voorzitter

• T.M. Tel, bouwhistoricus

• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschaps-

architect /stedenbouwkundige

• A.W. Siemer, restauratiedeskundige

• ing. A.T. Zondag, architect

• drs. W.M.M. van Bers, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE

• ir. A. de Groot, rayonarchitect

• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect 

/ secretaris welstand

• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie / 

secretaris monumenten

U I T G E L I C H T 

Aa en Hunze: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De verschillende delen van 

een nieuwbouwwoning aan de 

Bonnerdijk in Gieten waren in het 

oorspronkelijke ontwerp zodanig 

ten opzichte van elkaar geplaatst, 

dat het erf volgens de commissie 

een onsamenhangend geheel 

vertoonde. De architect plaatste de 

verschillende volumes vervolgens 

recht achter elkaar. Hierdoor 

ontstond samenhang op het erf en 

werd ook de hoofdvorm helder.

• De gemeente stimuleerde mensen 

die een omgevingsvergunning wilden 

aanvragen actief om gebruik te 

maken van de mogelijkheid van een 

vooroverleg. Een groot deel van 

de aanvragers deed dit vervolgens, 

met als gevolg dat de gewenste 

omgevingsvergunning in veel gevallen 

moeiteloos verleend kon worden. 

Welstand zorgde hierdoor eerder 

voor snelheid dan voor oponthoud.   

• Het is opvallend dat ook eigenaren 

van kavels in welstandsvrije zones 

toch een welstandsadvies voor hun 

bouwplan vroegen. De eigenaar 

van een kavel in Nooitgedacht 

bijvoorbeeld, vroeg om advies voor 

het plan voor een woning met een 

bijgebouw. Advisering leidde tot 

een zodanige aanpassing van de 

voorgevel dat deze een rustiger 

beeld vertoonde. 
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