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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed voor 
de gemeente Ten Boer. Deze kaart 
geeft een beeld van onze inzet in 2013.

ARCHEOLOGIE

Aanleiding: plan voor omvorming 
van de zuidelijke oever van het 
Damsterdiep tussen Ten Boer en Ten 
Post tot natuurvriendelijke oever. 
Middel: raadpleging aardkundige en 
archeologische gegevens en bestu-
dering van historisch kaartmateriaal. 
Daarbij bleek dat in de nabijheid van 
het plangebied een aantal archeolo-
gisch terreinen ligt en dat drie hiervan 
zo dicht benaderd werden dat de 
bodemingrepen tot een aantasting van 
archeologische resten zouden kunnen 
leiden. Dit speelde in het noordelijke 
deel van het plangebied, waar het 
Damsterdiep grotendeels gevormd 
wordt door een waardevolle histori-
sche meander van de Fivel.
Resultaat: advies om ten hoogte van 
Ten Post geen natuurlijke oever aan 
te leggen, maar de huidige oever te 
behouden. 
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GARMERWOLDE 

De kerk van Garmerwolde geldt als 
een van de mooiste voorbeelden van 
romano-gotiek in Groningen. De kerk 
werd aan het eind van de dertiende 
eeuw gebouwd als kruiskerk met 
een losstaande toren. Helaas werd 
het schip in 1859 afgebroken, het 
dwarspand en het koor bleven wel 
behouden. Tijdens de restauratie van 
1941-1943 werden fraaie gewelfschil-
deringen ontdekt, met onder meer 
taferelen uit de levens van Christus 

en Maria. In diezelfde periode werden 
ook het orgel en de kerkbanken in vrij 
onopvallende, groenige tinten geschil-
derd vanuit de gedachte dat vooral de 
schilderingen goed moesten uitkomen. 
De Stichting Oude Groninger Kerken 
stelde in 2013 op basis van kleur-
historisch onderzoek voor om de 
oorspronkelijke kleurstelling van het 
monumentale Van Oeckelenorgel en 
de kerkbanken terug te brengen. Dit 
betekende dat de hoofdkleur van dit 
orgel en de banken weer een donkere 
mahonie-imitatie zou worden. De 
commissie had geen bezwaar tegen 
het goed onderbouwde plan maar gaf 
wel in overweging dat het meubilair in 
mahonie-imitatie sterk naar voren zal 
komen in het totaalbeeld, met mogelij-
ke gevolgen voor de ruimtewerking in 
de kerk en de beleving van de bijzon-
dere gewelfschilderingen. Zij adviseer-
de positief ten aanzien van de terug-
houdende, consoliderende restauratie 
van deze bijzondere schilderingen. 

KEUKENTAFELGESPREK

Aanleiding: bouwaanvraag voor 
nieuwe stal op een boerenbedrijf aan 
de Kollerijweg te Ten Post.
Middel: keukentafelgesprek met de 
betrokken agrarisch ondernemer en 
een landschappelijk inpassingsplan / 
erfinrichtingsplan.
Resultaat: een beplantingsplan 
dat ervoor zorgt dat het geheel 
landschappelijk in de omgeving is 
ingepast. De plaatsing van de stal is 
bovendien gebruikt om de bestaande 
mestopslag ruimtelijk beter op het erf 
te integreren.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 40 behandeld, waarvan 

21 niet strijdig en 19 strijdig maar 
in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen.  
Huisadviseurschap: geen contract.  
Archeologische adviezen: 8
Keukentafelgesprekken: 1
Cultureel erfgoed/monumenten-
adviezen: 4

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per14 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 gemandateerd zijn door de grote 
welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 
externe deskundigen vergadert eens 
per veertien dagen. Deze commissie 
was in de gemeente Ten Boer 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
• ing. R.R. Woltjes arch AvB, 

rayonarchitect 

U I T G E L I C H T 

Ten Boer: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• In 2013 is er weinig gebouwd in Ten 
Boer. De woningstichting investeer-
de in enige nieuwbouw ter vervan-
ging van verouderde huurwoningen 
en de eigenaar van een kerk liet 
hierop een kunstzinnig geperforeerd 
cortenstalen object aanbrengen. Het 

advies van de welstandscommissie 
beperkt zich in zo’n geval tot de 
beoordeling van de passendheid in 
de openbare ruimte. 

• De agrarische sector is de 
belangrijkste economische sector in 
Ten Boer. In tegenstelling tot veel 
andere sectoren investeert deze sec-

tor nog steeds. Aan de Kollerijweg 
in Woltersum bijvoorbeeld, wordt 
een oude boerderij met woonhuis 
vervangen door nieuwbouw. Het 
nieuwe woonhuis is al gebouwd en 
het oude staat er nog naast. Het 
geheel laat prachtig zien dat dit een 
vervreemdend effect oplevert. 

CORTENSTALEN KUNSTWERKRENOVATIE WONINGCOMPLEX TEN BOER


