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Libau verzorgt de advisering op het 
gebied van welstand, monumenten, 
archeologie en cultureel erfgoed in de 
gemeente Ten Boer. Deze kaart geeft 
een beeld van onze inzet in 2016.

PILOT INVENTARISATIE 
KARAKTERISTIEKE PANDEN
De gemeente startte in 2016 in 
de vorm van een pilot met de 
inventarisatie van karakteristieke 
panden in de dorpen Ten Post, 
Lellens, Winneweer en Wittewierum. 
Samen met Libau en de lokale 
historische vereniging, selecteerde 
zij hieruit de meest waardevolle 
karakteristieke bebouwing in de 
vier dorpen. Ook karakteristieke 
structuren en ensembles werden 
daarbij geselecteerd. De gemeente 
kan op basis van deze selectie beleid 
formuleren voor de wijze waarop 
zij om wil gaan met de opgave voor 
versterking, sloop of vervangende 
nieuwbouw. De pilot wordt dit 
jaar uitgebreid naar het overige 
gemeentelijke grondgebied.  

AANPASSING KERK EN 
TOREN GARMERWOLDE
De eigenaar van de kerk en toren 
in Garmerwolde wil hierin een 
project realiseren waarbij religieuze 
feesten aan basisschoolkinderen 
worden getoond. De bijzondere, pas 
gerestaureerde gewelfschilderingen 
die onder meer refereren aan 
Pasen en Kerstmis, krijgen 
daarbij een bijzondere rol. De 
monumentencommissie had veel 
waardering voor de inventieve 
wijze waarop een routing is 
aangebracht door de verschillende 
complexonderdelen. De toevoegingen 
aan de kerk en de toren zijn 
herkenbaar eigentijds en reageren 
tegelijk op terughoudende wijze op 

de cultuurhistorisch waardevolle 
context. Zo wordt in de toren een 
dubbele, bijna Escherachtige trap 
gerealiseerd, die zich om de bestaande 
balkstructuur lijkt heen te vouwen en 
juist daardoor een spannende tocht 
oplevert.

ARCHEOLOGIE EN 
CULTUURHISTORIE 
STADSWEG
De provincie wil de Stadsweg met 
het bestaande smalle fietspad en een 
onverhard landbouwpad opwaarderen 
tot Fietsroute Plus. Deze Stadsweg 
vormt de oude, waarschijnlijk 
12de-eeuwse, handelsroute tussen 
Groningen en Oost-Friesland. Toen 
rond 1650 de trekweg langs het 
Damsterdiep werd aangelegd, kwam 
de Stadsweg in de luwte te liggen. 
Het gevolg is dat deze, in ieder geval 
op het traject tussen Noorddijk 
en Ten Boer, heel gaaf bewaard 
gebleven is. De weg heeft hier nog het 
middeleeuwse profiel van een kleiweg, 
geflankeerd door twee sloten. 
Libau adviseerde om de ingrepen 
tot een minimum te beperken en 
het aanzicht van de Stadsweg als 
onverharde weg zoveel mogelijk intact 
te laten. Dit betekent ook dat het 
gebruik van bijvoorbeeld beplanting 
doorlatende verhardingsmatten 
is afgeraden. Een veelgebruikte 
handelsroute zal het uiterlijk van 
een vertrapt wegoppervlak met 
karrensporen hebben gehad. 
Begroeiing past niet in dit beeld. 

IN CIJFERS
Bouwplannen: 45 behandelingen, 
waarvan 29 niet strijdig en 16 strijdig 
maar in het algemeen met aanwijsbare 
mogelijkheden om de bezwaren te 
kunnen ondervangen. 
Archeologische adviezen: 4

Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 7
Adviezen in kader provinciale 
omgevingsverordening: 4

WELSTANDSCOMMISSIE
De rayonarchitect van Libau bezoekt 
uw gemeente in principe één keer 
per 14 dagen. De kleine commissie 
vergadert over het algemeen eens per 
2 weken. Deze commissie bestaat uit 
ten minste twee rayonarchitecten van 
Libau die gemandateerd zijn door de 
grote welstandscommissie.

De grote welstandscommissie 
vergadert eens per veertien 
dagen. Deze commissie was in de 
gemeente Ten Boer in 2016 als volgt 
samengesteld:
• R. Pot, voorzitter
• F.H. Wiersma, voorzitter
• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige
• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige
• ir. K. de Haan, architect
• ing. T. Mars arch AvB, architect
• T. Zondag, architect
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,   

rayonarchitect

MONUMENTENCOMMISSIE
De monumentencommissie vergadert 
eens per 4 weken en was in de 
gemeente Ten Boer in 2016 als volgt 
samengesteld:
• drs. ir. K.F. Geijzendorffer, 

voorzitter
• ir. S. van Seijen, restauratiearchitect 
• drs. G.P. Karstkarel, 

architectuurhistoricus
• ing T. Bouman, architect 
• ing. J.M. Verkerk, bouwhistoricus
• ir. J.R. Pama, extern adviseur 

aardbevingbestendig ontwerpen
• drs. M.S. Verweij, adviseur 

architectuurhistorie, toehoorder RCE  
• drs. H.D. Waterbolk, secretaris

U I T G E L I C H T 

Ten Boer: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN
• De eigenaar van een boerderij 

aan de Kollerijweg in Woltersum 
diende een plan in voor de 
vervanging van het voorhuis. 
Omdat de vormgeving van het 
nieuwe voorhuis niet verschilt 
van het oude, waren hier vanuit 
het oogpunt van welstand geen 
bezwaren tegen. Nadat de provincie 
een sloopverbod had ingesteld voor 
beeldbepalende en karakteristieke 

panden, werd hetzelfde plan door 
de monumentencommissie getoetst. 
Ook deze commissie stemde in met 
de vervanging van het bestaande 
voorhuis door een identiek 
exemplaar. 

• De eigenaar van een boerderij aan 
de Bovenrijgerweg  diende een plan 
in voor de bouw van een serrestal. 
Dit bouwplan voldeed geheel aan 
de eerder geformuleerde eisen 
die de commissie aan serrestallen 

stelt. Zowel hoofdvorm en richting, 
afstand tot de weg, detaillering en 
kleurstelling zijn positief beoordeeld.

• Het bouwplan voor een nieuwe 
woning aan de Medenweg zou 
volgens de welstandscommissie 
beter worden wanneer de nieuwe 
woning los van de bestaande schuur 
gebouwd zou worden. Dit advies is 
verwerkt in een aangepast plan. 
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