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nieuwBouw schuurTje 

Bij monumenTale kerk 

Thesinge 

de gemeente ten boer heeft in 2012 

slechts een klein aantal bescheiden 

plannen voorgelegd aan de monumen-

tencommissie. eén van deze plannen 

betreft een voorontwerp voor het 

oprichten van een berging nabij de 

monumentale kerk te thesinge. 

eigenaar stichting oude groninger 

kerken wil dit schuurtje bouwen 

opdat het baarhuisje bij de kerk vrij-

komt voor een onbemand expositie-/ 

informatiepunt. het nieuwe schuurtje 

krijgt een ondergeschikte plek in een 

hoek van het kerkhof en gaat voor 

wat betreft de hoofdvorm en functie 

een relatie aan met de schuurtjes in de 

directe omgeving. de gekozen vorm-

geving is strak en eigentijds, maar tege-

lijkertijd duidelijk ondergeschikt aan de 

monumentale kerk met baarhuis. de 

commissie heeft waardering voor het 

afgewogen ontwerp.

 

archeologisch Bureau- 

onderzoek wiTTewierum

aanleiding: de wens om de gracht bij 

het klooster ‘bloemhof’ op te schonen 

en het profiel te herstellen. 

doel: archeologische waardebepaling 

en advies voor aanpak om eventuele 

archeologische waarden voor de toe-

komst te behouden.  

middelen: bureauonderzoek.

resultaat: in het plangebied komen 

meerdere archeologische waarden 

voor. de gracht zelf is de oude bin-

nengracht van het klooster bloemhof, 

welke uit de 13e eeuw afkomstig 

is. aan de oostzijde bevindt zich de 

oever van het binnenterrein met 

kerk en klooster. dit terrein is een 

rijksbeschermd amk-terrein. aan de 

westelijke oever bevind zich een oude 

uitweg van het kloosterterrein met 

aangrenzend twee boerderijplaatsen. 

tijdens het opschonen en het herstel-

len van het profiel kan de gracht tot 

op de oorspronkelijke insteek worden 

teruggezet. er moet echter voor wor-

den gewaakt om de oude grachtvul-

lingen en zodoende ook de oorspron-

kelijke bodem niet te verstoren. de 

oude grachtvullingen, waarin archeolo-

gische resten van het kloosterterrein 

te verwachten zijn, dienen in situ te 

worden bewaard. deze vullingen zijn 

waarschijnlijk moeilijk herkenbaar. het 

advies is daarom om het uitgraven 

van de gracht door een archeoloog te 

begeleiden.

in cijfers

bouwplannen: 44 behandeld, waarvan 

31 niet strijdig en 13 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

huisadviseurschap: geen contract. 

archeologische adviezen: 8

keukentafelgesprekken: 0

cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 3

welsTandscommissie

de rayonarchitect van libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. de kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens per 

twee weken. deze commissie bestaat 

uit ten minste twee personen. dit zijn 

rayonarchitecten van libau, die geman-

dateerd zijn door de grote welstands-

commissie.

de grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. 

de grote welstandcommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. deze commissie 

was in de gemeente ten boer in 2012 

als volgt samengesteld:

• ir. K. de Haan, architect 

• ir. J. van de Bospoort,   

 stedenbouwkundige 

• ing. T. Bouman arch AvB, architect 

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• T. Zondag, architect 

• R. van der Molen, voorzitter 

• ir. N.E. Gerritsma, architect 

• Mw. R. Pot, voorzitter

• Mw. ir. A. Ritzema, architect

• ir. P.W. Havik, voorzitter; 

• ir. H. Spoelstra, architect 

• ing. R. Woltjes arch AvB, 

   rayonarchitect 

u i T g e l i c h T 

ten boer: cijfers & resultaten

welsTandsadviezen

in ten boer deed zich in 2012 de 

unieke situatie voor dat de grote 

welstandscommissie geen enkel plan 

hoefde te behandelen. het grootste 

bouwproject in de gemeente ten boer 

was de uitbreiding van de rioolzuive-

ringsinstallatie rwzi te garmerwolde. 

omdat deze uitbreiding op neutrale 

wijze en conform het bestaande 

werd vormgegeven, was behandeling 

in de grote commissie niet nodig. 

de kleine commissie, bestaande uit 

twee welstandsarchitecten van libau, 

bekeek daarnaast de aanvragen voor 

de bouw of verbouw van een aantal 

dakkapellen, bijgebouwen, aanbouwen 

of vergrotingen van bijkeukens. ook 

de bespreking van de aanvragen voor 

de bouw van een nieuwe schuur bij 

een boerderij en vergroting van een 

stal beperkte zich tot de kleine com-

missie. de commissie was minder te 

spreken over de beeldkwaliteit die 

een aantal illegaal geplaatste zonnepa-

len aan de eestumerweg in ten post 

opriep. libau heeft dit tot een exces 

verklaard. 

schuurtje bi j  kerk thesinge zonnepanelen eestumerweg


