
GEMEENTE AA EN HUNZE | JAARVERSLAG 2019
LIBAU 

Libau verzorgt de advisering op het gebied van cultureel erfgoed voor de gemeente Aa en Hunze en adviseert op projectbasis over ruimtelijke vraagstukken. Een 
architect van Libau draait mee in de gemeentelijke welstandscommissie. Wij leveren daarnaast een restauratiedeskundige en een archeoloog die beiden de gemeente 
wekelijks ondersteunen. In 2019 adviseerden wij onder andere over de actualisatie van het welstandsbeleid en gaven wij 30 keer een archeologisch advies. 
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• Archeologisch beleefpunt begraafplaats Rolde

• Advisering sloopplannen karakteristieke panden

• Advisering actualisatie welstandsbeleid

• Advisering voormalig gemeentehuis Gasselternijveen

• Eenheid achtererven Nooitgedacht

• Uitgelichte bouwplannen

• In cijfers

• Gluren bij de buren

Archeologisch beleefpunt begraafplaats Rolde
Op 28 februari 2019 werd in Rolde, aan de westkant van de begraafplaats, 
het eerste archeologische beleefpunt in de gemeente Aa en Hunze geopend. 
Het bestaat uit vijf objecten van natuursteen, hout en metaal die verwijzen 
naar de verschillende (pre)historische verhalen van deze plek. Deze verhalen 
worden op een informatiepaneel toegelicht.  
De plek kent een lange menselijke geschiedenis, die begint bij de hunebed-
bouwers die ons op deze plek twee hunebedden nalieten. Ook in de ijzertijd en 
de vroege middeleeuwen woonden hier mensen. De archeologische resten die 
zij ons nalieten, zijn onder de huidige begraafplaats en bij de kerk terug 
gevonden. In de middeleeuwen werd de Jacobuskerk gebouwd en ontwikkelde 
het esdorp Rolde zich. Aan het begin van de 20ste eeuw lag hier een spoorlijn, 
de verbinding tussen Assen en Stadskanaal. Het voormalige spoor is nu in 
gebruik als wandelpad.
Het beleefpunt is in samenwerking tussen de gemeente, provincie en het 
Rolder Historisch Gezelschap tot stand gekomen. Onze deskundige 
adviseerde over de locatiekeuze en de vormgeving van het beleefpunt.
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Advisering sloopplannen karakteristieke panden
Een relatief groot aantal eigenaren van karakteristieke panden diende in 2019 
een aanvraag in voor de gehele of gedeeltelijke sloop ervan. 
Zij gaven daarbij vaak aan dat de bouwkundige staat van het pand of de 
beperkte ruimte erin een probleem was. Een bezoek van onze adviseur leidde 
er niet alleen toe dat eigenaren anders naar hun pand gingen kijken, maar 
bracht ook de mogelijkheden voor uitbreiding in beeld. Twee maal kreeg een 
eigenaar het advies om het pand, vanwege de slechte bouwkundige staat, te 
slopen. De vervangende nieuwbouw volgt in beide gevallen de contouren van 
de gesloopte panden. Ook kenmerkende details komen terug in de nieuwe 
panden. 

Advisering actualisatie welstandsbeleid 
De gemeente vroeg ons te adviseren over een eventuele actualisatie van de 
welstandsnota. Omdat de ervaring met de geldende welstandsnota goed 
bleek te zijn, adviseerden wij slechts wat ondergeschikte verbeteringen door 
te voeren. Dit advies werd ook ingegeven door het feit dat de gemeente bezig 

is met de voorbereiding van een omgevingsvisie en omgevingsplan. De 
totstandkoming hiervan vormt een logische aanleiding om samen met 
burgers en andere belanghebbenden na te denken over een nieuw, 
inspirerend en gebiedsgericht omgevingskwaliteitsbeleid. 

Advisering voormalig gemeentehuis Gasselternijveen
De ‘tussenbouw’ die het voormalige gemeentehuis in Gasselternijveen 
verbindt met het woonhuis ernaast, werd vorig jaar samen met dit woonhuis 
verkocht.  Onze advisering richtte zich op de vraag hoe op een passende 
manier met de tussenbouw kan worden omgegaan. Dit leidde tot een plan 
waarbij de voorgevel ervan verder naar achteren wordt gelegd. Hierdoor 
ontstaat ruimte  tussen de tussenbouw en de zij-entree van het woonhuis en 
ruimte tot het rijksmonument. Ruimte voor een nieuwe functie gaat op deze 
manier hand in hand met behoud en versterking van ruimtelijke waarden. 
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Eenheid achtererven Nooitgedacht
De projectmatige bouw van een aantal woningen bij Nooitgedacht bracht de 
kans met zich mee om eenheid te creëren op achtererven, ondanks het feit 
dat veel zaken hier vergunningsvrij gebouwd mogen worden. De bouwlocatie 
wordt omgeven door een rondweg die één ingang naar het binnenterrein 
heeft. Een aantal woningen is van de weg afgekeerd en ligt met de achterzijde 
naar de openbare ruimte. Integrale advisering vanuit stedenbouw en 
welstand leidde ertoe dat een aantal woningen herschikt werd en dat de 
bijbehorende bergingen anders geplaatst werden. De advisering leidde er ook 
toe dat op de erfscheidingen dezelfde hagen worden geplant. Het ‘eilandje’ 
oogt hierdoor als een eenheid.  

Uitgelicht 
Uitbreidingswijk Smalwolde, Annen. Particuliere woningbouw. Welstandsad-
visering richtte zich op omgaan met bestaande niveauverschillen in het 
terrein, het parkeren, eenheid in bergingen en afscheidingen. Ook de vraag 
hoe de kopwoningen die elkaar ontmoeten visueel een zo hoog mogelijke 
kwaliteit kunnen krijgen, was onderdeel van de advisering. 



5

GEMEENTE AA EN HUNZE | JAARVERSLAG 2019 NAAR INHOUD

Uitgelicht
De Hoefslag, Gasselte. Nieuwbouw boswoning. Welstandsadvisering leidde 
tot een helder plan dat het bedoelde boskarakter respecteert en, in 
kleurstelling en materialen, aansluiting vindt in zijn omgeving.

Uitgelicht
Zandvoorterweg, Eexterveen. Bouw zes seniorenwoningen. Welstand 
adviseerde over de losse ligging van deze woningen rond een gezamenlijk 
terrein met voorzieningen voor de woningen en voor waterberging. 
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Uitgelicht
Industrieterrein langs N34, Gieten. Nieuwbouw autobedrijf. Integrale 
advisering welstand en stedenbouw zette in op een open uitstraling van het 
gebouw aan de zijde van de N34 en plaatsing van de autovoorraad aan deze 
zijde achter een groen scherm. 

In cijfers
• CRKC: 1 bouwplan monument
• Archeologische adviezen: 30

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie (CRCK)
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie behandelt voor uw 
gemeente de monumentenplannen en vergadert eens per 4 weken. Deze 
vergadering vinden afwisselend plaats in de gemeentehuizen van Emmen en 
Tynaarlo. 

De CRKC was in de gemeente Aa en Hunze in 2019 als volgt samengesteld:

• H.H. Assies voorzitter
• T.M. Tel bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra landschapsarchitect /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 / secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema cultuurhistorie / secretaris monumenten

LIBAU
Hoge der A 5, 9712 AC Groningen
050 312 65 45
www.libau.nl

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

http://www.libau.nl
https://www.libau.nl/organisatie/nieuwsbrief/
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Gluren bij de buren? Benieuwd wat wij in 2019 voor andere Groningse en 
Drentse gemeenten deden? (klik op een gemeente)

Nieuwsgierig naar ons algemene jaarverslag?

Stadskanaal

Delfzijl

Westerkwartier

Het Hogeland

Groningen
Midden-Groningen

Oldambt

Loppersum

Appingedam

Veendam
WesterwoldePekela

Borger-Odoorn

Aa en Hunze

Tynaarlo
Noordenveld

Emmen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

De Wolden

https://www.libau.nl/wp-content/uploads/JaarverslagLibau-2019EX-BeeldendeZaken.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Stadskanaal-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Delfzijl-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerkwartier-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Het-Hogeland-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Groningen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Oldambt-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Loppersum-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Appingedam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Veendam-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Westerwolde-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Pekela-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Borger-Odoorn-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Aa-en-Hunze-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Tynaarlo-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Noordenveld-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Emmen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Midden-Drenthe-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/Hoogeveen-jaarverslag-2019.pdf
https://www.libau.nl/wp-content/uploads/De-Wolden-jaarverslag-2019.pdf

