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M A R U M   C I J F E R S  &  R E S U L T A T E N  2 0 1 3

STELLING 1940 TRIMUNT

TUINHUIS COENDERSBORG NUIS

SITUATIE COENDERSBORG NUIS

COENDERSBORG NUIS

MIDDELEEUWSE KERK NUIS

WONINGBOUW TALMALAAN MARUM



Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van monumenten, archeologie 

en cultureel erfgoed voor de 

gemeente Marum. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2013. 

COENDERSBORG NUIS

De Coendersborg is een landhuis 

met een kenmerkende rangschikking 

van de vertrekken. Op de eerste 

verdieping, de ‘bel-etage’, bevinden 

zich de deftigste woonvertrekken. 

Deze waren bestemd voor de familie 

wanneer deze in de zomermaanden 

de stad ontvluchtte. De kamers 

beneden zijn eenvoudiger uitgevoerd 

en waren bestemd voor de 

pachter. In het tussenlid bevinden 

zich dienstvertrekken, met aan 

de achterzijde een boerenschuur 

voorzien van deel en stallen. 

De eigenaar, Stichting Het 

Groninger Landschap, wil de borg 

toekomstbestendig maken en zet 

daarbij in op een combinatie van 

functies. De stijlkamers beneden in 

het voorhuis worden opengesteld 

voor het publiek, terwijl de 

dienstvertrekken en de schuur 

beschikbaar komen als thuisbasis van 

groepen vrijwilligers van de stichting. 

Een deel van het huis wordt bestemd 

als woning. De monumentencommissie 

is gelukkig met deze combinatie 

van functies die de borg nieuw 

leven inblazen. De inpassing van 

het woonprogramma binnen de 

bestaande, logische en hiërarchische 

rangschikking van functies leverde 

in de eerste ontwerpen echter een 

aantal forse knelpunten op. Doordat 

een deel van het woonprogramma 

werd gesitueerd op de plek van de 

voormalige stal, was sprake van een 

nogal moeizame aansluiting met de 

slaapvertrekken op de verdieping van 

het voorhuis. De verbouwing van 

de schuur ging bovendien ten koste 

van de oorspronkelijke afwerking 

van de stal en de driebeukige opzet 

van de schuur. Het Groninger 

Landschap koos uiteindelijk voor een 

oplossing waarbij de belangrijkste 

woonvertrekken een plek krijgen in 

de van oudsher meest prominente 

vertrekken op de bel-etage. De 

heldere opbouw van de borg wordt 

hiermee bekrachtigd.

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK NUIS

Aanleiding: voorbereiding 

woningbouwplan Coenderslaan te 

Nuis. 

Middel: raadpleging aardkundige 

en archeologische gegevens 

en bestudering van historisch 

kaartmateriaal van het dorp Nuis. 

Daarbij blijkt dat het plangebied nabij 

de middeleeuwse kerk van Nuis 

ligt, wat het waarschijnlijk maakt 

dat hier middeleeuwse resten in de 

ondergrond zitten. Onder het esdek 

zijn bovendien resten uit de steentijd 

te verwachten. 

Resultaat: inzicht in de te verwachten 

archeologische waarden in het gebied 

en een advies over de wijze waarop 

hier in het verdere proces mee om 

kan worden gegaan.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 1 behandeld, waarvan 

0 niet strijdig en 1 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.

Archeologische adviezen: 2

Keukentafelgesprekken: 0

Cultureel erfgoed/monumenten

adviezen: 2

WELSTAND

De gemeente Marum doet een 

experiment met welstandsvrij 

bouwen. Wanneer zij dat wenselijk 

acht, kan zij een beroep doen op de 

welstandsondersteuning van Libau. In 

2013 is dat gebeurd in relatie tot het 

monument de Coendersborg.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen waarop Marum 

een beroep kan doen, vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in 2013 als volgt samengesteld:

• ir. K. de Haan, architect 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige 

• ing. T. Bouman arch AvB, architect 

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• T. Zondag, architect 

• F.H. Wiersma, voorzitter 

• R. Pot, voorzitter 

• ir. A. Ritsema, architect

• ing. H. Spoelstra arch AvB, architect

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

Marum: cijfers & resultaten
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