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Aa en Hunze: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op
het gebied van monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed
voor de gemeente Aa en Hunze. Een
architect van Libau neemt deel in de
gemeentelijke welstandscommissie.
Wij leveren daarnaast een
restauratiedeskundige en een adviseur
erfgoed en ruimte die beiden wekelijks
binnen de gemeente werkzaam zijn.
Deze kaart geeft een beeld van onze
inzet in 2015.
VOORMALIGE PASTORIE
ANLOO

De voormalige pastorie, behorende
bij de Nederlands Hervormde kerk
van Anloo, is gebouwd rond 1890. De
pastorie is gelegen in het centrum van
het dorp en momenteel in gebruik
als woning. De huidige eigenaar wilde
op de verdieping van de woning
kinderkamers realiseren en daartoe
twee bestaande dakramen vervangen
en twee nieuwe plaatsen. Bij de
situering van de vensters is rekening
gehouden met de belangrijkste
aanzichten van het huis en de
nagenoeg symmetrische opbouw
hiervan. De monumentencommissie
adviseerde positief.
ONDERDUIKERSHOL
EVERTSBOS

De Vereniging Historisch Anloo wilde
het verhaal van het onderduikershol
meer toegankelijk maken voor
het publiek. Daarvoor is in het hol
archeologisch onderzoek uitgevoerd

en voor het terrein een sober
inrichtingsvoorstel gemaakt waarmee
de geschiedenis van de plek verbeeld
wordt. De adviseur van Libau was
nauw betrokken bij het archeologisch
onderzoek en dacht mee over de
nieuwe inrichting van de plek. Het
inrichtingsplan wordt in de zomer van
2016 uitgevoerd.
NATUURBEGRAAFPLAATS
HILLIG MEER

Op natuurbegraafplaats Hillig Meer
was archeologisch onderzoek nodig
omdat de eigenaar de begraafplaats
wilde uitbreiden. Dit gebied werd al
in de steentijd bewoond en de kans
op archeologische resten in de bodem
is dan ook groot. De adviseur van
Libau heeft in samenwerking met een
provinciaal archeoloog het onderzoek
beoordeeld en de uitkomsten vertaald
in randvoorwaarden voor de inrichting
van de uitbreiding.

IN CIJFERS

Archeologische adviezen: 43
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, architectuuren cultuurhistorie
• ir. A. Ritsema, architect
• A. Vos, arch AvB, architect
• drs. M.S. Verweij, toehoorder RCE
• ir. A. de Groot, rayonarchitect
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris
monumenten

CULTUURHISTORISCHE
WAARDENKAART

In 2015 is de cultuurhistorische
waardenkaart van de gemeente gereed
gekomen. Deze kaart levert een
actueel overzicht van het historische
cultuurlandschap en de waardevolle
landschapselementen, historische
bouwkunst en stedenbouwkundige
ensembles. Libau maakte deel uit van
de gemeentelijke projectgroep en
ondersteunde de gemeente zowel
inhoudelijk als procesmatig bij de
ontwikkeling van deze kaart.

UITGELICHT
MONUMENTENADVIEZEN

• De eigenaar van een jaren ’30
woning aan de Eexterweg in Gieten
wilde deze aan de achterkant
uitbreiden. Overleg met architect en
opdrachtgever leidde tot het besluit
om de uitbreiding een eigentijdse
uitstraling te geven. Hierdoor
ontstaat geen concurrentie met de
karakteristieke architectuur van de
woning en blijft de bouwgeschiedenis

afleesbaar.
• De eigenaar van een boerderij in
Eexterveen diende een schetsplan
in voor de bouw van een nieuwe
stal. Deze stal was vrij dicht op de
weg gesitueerd, waardoor het zicht
op de boerderij, een provinciaal
monument, belemmerd werd. Een
volgend schetsplan ging uit van
de bouw van een serrestal. De
gemeente staat dergelijke stallen

P R OV I N C I A A L MONUM EN T DOR PSSTRAAT EEX TERVEEN

echter niet toe. Het laatste plan
dat is ingediend, gaat uit van een
‘roundhouse’, een alternatieve ronde
stal. De geheel eigen vorm hiervan
voorkomt dat afbreuk wordt gedaan
aan de bestaande bebouwing. Door
deze stal verder naar achteren
op het erf te plaatsen, ontstond
bovendien voldoende afstand tot het
monument.
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