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Marum: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Marum. Deze kaart geeft
een beeld van onze inzet in 2014.
DE OOSTERHEERD MARUM

‘De Oosterheerd’ is een
boerderijplaats in het lint De Haar,
ten zuidwesten van Marum. Deze
boerenplaats is al meer dan twee
eeuwen familiebezit en nog altijd
agrarisch in gebruik. Om voldoende
inkomsten te genereren voor de
langjarige instandhouding wilde de
eigenaar nevenactiviteiten ontplooien
in de uit 1862 stammende boerderij.
De voormalige koestal wordt
hiertoe ingericht als vergader- en
cursuslocatie. De commissie ervoer
de nieuwe bestemming van de koestal
als passend en had waardering voor
het feit dat het exterieur geheel
ongewijzigd blijft. De eigenaar had ook
de intentie om het oorspronkelijke
karakter binnen in de stal zoveel
mogelijk te behouden en te benutten
voor de beoogde nieuwe functie.

bewoning of activiteiten uit de
middeleeuwen zijn in het plangebied
en de directe omgeving ervan niet
gevonden. Tot in de 19de eeuw werd
in en rondom het plangebied nog turf
gewonnen, het gebied is sinds de 20ste
eeuw bewoond.
De gemeente vroeg Libau om te
onderzoeken of in het plangebied
sprake kan zijn van archeologische
resten die door de bouwactiviteiten
verstoord gaan worden.

per veertien dagen. Deze commissie
was in 2014 als volgt samengesteld:
• F.H. Wiersma, voorzitter
• R. Pot, 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
• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect

Bureauonderzoek leerde dat er een
kans bestaat op de aanwezigheid van
archeologische resten uit de steentijd.
Gezien de tamelijk dichte beplanting
op het erf is de kans dat deze resten
nog intact zijn echter gering. Ook
is de kans op de aanwezigheid
van archeologische resten uit de
middeleeuwen en nieuwe tijd zeer
klein. Archeologisch vervolgonderzoek
werd daarom niet nodig geacht.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 1 behandeld. Deze was
niet strijdig.
Archeologische adviezen: 1
Cultureel erfgoed adviezen: 4

BELDAM LUCASWOLDE

De eigenaar van een perceel aan de
Beldam in Lucaswolde wilde hier
een nieuwe woning en huisvesting
voor de Stichting Kattenbos bouwen.
Het plangebied ligt in de voormalige
hooilanden, langs het beekdal van de
Oude Riet/Dwarsdiep. De moerige
podzolgronden in het plangebied
waren in de steentijd geschikt
voor bewoning. Aanwijzingen voor

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.
De grote welstandscommissie van
externe deskundigen waarop Marum
een beroep kan doen, vergadert eens
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