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Ten Boer: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Ten Boer. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2015.
VERSTERKING
BOUWKUNDIGE ELEMENTEN

De monumentencommissie adviseerde
de gemeente Ten Boer over plannen
voor het versterken van bouwkundige
elementen. Veiligheidsrisico’s bij
aardbevingsschade worden hierdoor
verkleind. Eén van de plannen waar de
commissie naar keek, was het plan om
de schoorsteen van een winkelwoning in het centrum van Ten Post
te vervangen door een lichtgewicht
schoorsteen. De betreffende
schoorsteen dateert uit de tijd waarin
het pand gebouwd werd en heeft
een hoge monumentale waarde,
mede vanwege de detaillering en het
historische materiaal. De commissie
heeft begrip voor het feit dat
gezocht wordt naar het beperken
van veiligheidsrisico’s, maar geeft
aan dat het imitatiekarakter van
de schoorsteen niet aansluit bij de
monumentale waarde van het pand.

Uitgangspunt is dat het historische
bouwmateriaal behouden blijft. Dit
lukt bijvoorbeeld wanneer de
schoorsteen afgeschoord wordt.
RESTAURATIE KERK
GARMERWOLDE

De restauratie van de
gewelfschilderingen in de kerk van
Garmerwolde kwam in 2015 gereed.
De ‘vlekkerigheid’, die het gevolg
was van de bij de vorige restauratie
toegepaste materialen, is met een
grote zorgvuldigheid verholpen.
De restauratie bracht bovendien
interessante beeldaspecten aan het
licht. Libau hield namens de gemeente
voeling met de restaurateurs en de
eigenaar van de kerk, de Stichting
Oude Groninger Kerken.
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Bouwplannen: 36 behandeld, waarvan
24 niet strijdig en 12 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 8
Cultureel erfgoed adviezen/
monumentenadviezen: 2

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 gemandateerd zijn door de grote
welstandscommissie.
De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien dagen.
Deze commissie was in 2015 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
• ing. R.R. Woltjes arch AvB,
rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• De meeste bouwactiviteit
in Ten boer vindt plaats in de
agrarische sector. De behoefte
aan schaalvergroting leidt tot
bouwaanvragen voor grotere
stallen en schuren met grotere
overspanningen en deuren.
Ook schade als gevolg van
aardbevingen en het aangekondigde
asbestplatenverbod leiden tot de
wens om te vernieuwen.

B KU I PE RW E G T EN POST

• De eigenaar van een kop-hals-romp
boerderij in Ten Post wilde de
schuur hiervan vervangen door een
nieuwe. De welstandscommissie
heeft hierbij met name gekeken
of de schuur wat schaal, maat en
vormgeving betreft, paste bij het
voorhuis. Het oordeel was positief.
• Aan de noordzijde van het
Eemskanaal, vlakbij Woltersum,
zijn drie kleine windturbines van
EAZ geplaatst. Deze bijzondere

windmolens passen bij uitstek in het
open Groninger landschap.
• De welstandscommissie beoordeelde
in 2015 opvallend veel aanvragen
voor de vernieuwing van
sport- en dorpsaccommodaties.
De dorpshuizen annex
sportaccommodatie in Ten Post
en Woltersum werden vernieuwd,
evenals een dorpshuis en een
clubhuis in Ten Boer.
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