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Assen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt sinds 1 juli 2012 de
advisering op het gebied van archeologie, monumenten en cultureel erfgoed
voor de gemeente Assen. In 2012 zijn
drie plannen aan de monumentencommissie voorgelegd en heeft onze
archeoloog negen keer een advies
uitgebracht.
Provinciaal monument
Beilerstraat

Plan: verbouw van helft van dubbel
woonhuis, toevoegen dakramen in
dakvlak voor- en zijgevel en aanbrengen dakterras aan achterzijde.
Advisering: om de symmetrie met
de andere woninghelft te behouden,
is geadviseerd alleen rechts van de
bestaande dakkapel een dakraam aan
te brengen in dezelfde maat als bij
nummer 59 en het andere dakraam te
verplaatsen naar het linker zijdakvlak.
Resultaat: na aanpassing van het plan is
positief geadviseerd.

nodig. De hoogbouw die stedenbouwkundig van grote waarde is, en een
groot glasoppervlak bezit, zal energetisch worden verbeterd. De architect
heeft enkele varianten ontwikkeld
voor de buitenzonwering, waarvan één
goed inspeelt op de verticale kolommenstructuur.
Advisering: de commissie had veel
waardering voor de zorgvuldige wijze,
waarop zowel opdrachtgever als
architect de opgave aanpakten. In een
vroeg stadium is overleg gevoerd met
de commissie, zodat noodzakelijke
aanpassingen aan het monument goed
konden worden afgewogen tegen de
te behouden waarden. De commissie
adviseerde in principe positief.

Provinciaal monument
voormalige LTS

Plan: omvangrijke verbouwing van een
gebouw van het Dr. Nassau College,
voorheen een LTS. Het gebouw moet
worden aangepast aan de eisen die
modern onderwijs stelt en heeft een
grondige bouwkundige opwaardering

B e i le rs t r a a t 57, a ssen

B e i l e rs traat 1 4 9 , as s e n

