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Voorstel Haven Ten Boer. 
 

Probleemstelling: 
Ten Boer ligt aan een diep, het Dampsterdiep. Dit Damsterdiep loopt van Groningen naar Delfzijl. Voor 
de waterliefhebbers en bootbezitters uit Ten Boer is er niet echt een mogelijkheid om een boot neer te 
leggen. De steigers die er zijn, zijn van de bewoners, die bij het water wonen of zijn bestemd voor 
boten die tijdelijk aanleggen in verband met het bedienen van de brug. 

Om de boot langer ergens neer te leggen, kiezen veel bootbezitters er voor hun boot/jacht elders neer 
te leggen. Voorbeelden hiervan zijn de havens van Onderdendam en de haven bij de praxis in 
Groningen. 

Ook het te water laten van een boot is in Ten Boer een uitdaging. De helling die er is, ligt aan het 
Damsterdiep (Damsterdiep Noordzijde 2).  

 bron: trailerhelling.com  

Deze helling is extreem stijl. Je kunt met bepaalde auto’s en trailers niet goed naar beneden rijden. De 
bodem van de auto komt al snel op de grond. Hierdoor kun je met de trailer niet ver genoeg in het 
water rijden. Ook de breedte van de helling is beperkt waardoor grotere boten niet te water gelaten 
kunnen worden. 

Ook is er daar geen mogelijkheid om je boot even vast te leggen. Dit om spullen in de boot te leggen 
of, om na het te water laten van de boot, de auto aan de kant te zetten. 

 bron: trailerhelling.com 



P a g i n a  | 2 

 

VOORSTEL HAVEN TEN BOER    WILLEM HOEKSTRA 

 

Toerisme 
 

Onderstaand artikel staat in de watersport almanak.nl. 

“Het Damsterdiep was ooit de handelsroute tussen Groningen en Appingedam. Prachtige borgen 

weerspiegelen een rijk verleden. Maak een kleine omweg naar Loppersum: de imposante 13e eeuwse 

kruiskerk is een absolute blikvanger. De prachtige 15e eeuwse muurschilderingen zijn uniek in hun 

soort. Borg Ekenstein bij Appingedam staat op een fraai landgoed en is tegenwoordig in gebruik als 

hotelrestaurant. Het onder architectuur aangelegde wandelpark met vijverpartijen is vrij toegankelijk. 

Geen hangende tuinen, maar hangende keukens in Appingedam. Je kunt via dit prachtige stadje 

doorvaren naar het Schildmeer, een mooi natuurgebied met meerdere recreatiemogelijkheden. Of je 

brengt een bezoek aan Delfzijl, de stad van commissaris Maigret. De Waalse schrijver Georges Simenon 

bedacht zijn romanheld gedurende een verblijf in Delfzijl”. bron: watersport almanak.nl 

Hier komt Ten Boer niet in voor. Terwijl Ten Boer ook een grote rol heeft gespeeld in de historie, als 
dorp met een groot klooster, de kloosterkerk, een bijzonder voormalig gemeentehuis etc.  

Ook voor de varende passant is aanleggen bij Ten Boer handig, om naar de winkel te gaan of gebruik 
te maken van de horeca. 

Wat zou het toch mooi zijn dat de varende toerist aanlegt in Ten Boer en even rondloopt in Ten Boer. 
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Een haven 
 

Daarom het idee om een haven aan te leggen bij Ten Boer. Een goede locatie zou naast de kleine 
molen, Zaag-en Korenmolen Bovenrijge, Boltweg 18a zijn.  

 

Om op de locatie te komen is er een toegangsweg die ook toegang geeft tot beide molens, De Widde 
Meulen en de Zaag- en korenmolen Bovenrijge, van het dorp. 
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Vanaf de rijksweg is dit de locatie waar de haven zou kunnen komen. Een mooie zichtlocatie 

 

 

De ingang van de haven kan evt. ook via de ingang naar de Bovenrijge. Hier zit al een inham naar de 
molen toe. Als daar naar rechts een ingang gemaakt wordt naar de haven.

 

 

Door de dijk in takt te laten blijft de haven mooi beschut en is er een dijk tussen het Damsterdiep en 
de haven. Op deze dijk kunnen bankjes neergezet worden om lekker te kunnen zitten en te genieten 
van de omgeving. 
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In de volgende foto is de haven ingetekend. Hierin kun je zien dat het niet extreem veel inbreuk doet 
op de omgeving. 

 

 

De toegang vanaf de molen kan  

voorzien worden van een “til”  

die te openen is zodat er een  

zeilboot door zou kan.  
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Voorzieningen: 
 

Een haven is ook een verblijfplaats voor de nacht. Het is dan ook wenselijk dat er toiletvoorzieningen 
zijn met doucheruimtes. Dit verblijf kan dan voorzien worden en een sedumdak. Dit kan ook een 
schuindak kunnen zijn beginnend vanaf de grond. Dit om het “één” te maken met het landschap 

bron: bd.nl 

bron: sedumdakbedekking.nl 

Ook een goed punt voor afvalwater/toiletreiniging is een extra pré. 

Bron: campingsite  

Dit kan gecombineerd worden met een extra ruimte voor campers die van dezelfde faciliteiten gebruik 
kunnen maken. Dit is onder andere gedaan in Sloten, Leeuwarden en Meppel 
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Meubilair rond de haven: 
 

bron: IP Delft  

bron: FIGOO 

 

Overige voorzieningen: 
 

Vuilnisbakken voorzien van hout zodat het  

“opgaat” in de omgeving 

 

 

 

 

 

 

        bron: Deopenbareruimte.nu 
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Ook een openbaar drinkpunt is een mooie toevoeging. Dieren aan boord water geven maar ook 
mensen die daar even langsgaan 

 

 Bron: Waterbedrijf Groningen 

 

Sport en recreatie: 
 

Ook een stukje ingericht voor  

outdoor sport geeft extra  

levendigheid rond de haven. 

 

 

    Bron: stad-en-groen.nl 
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Verlichting: 
 

Rond een haven moet goed en voldoende licht zijn. Uit praktisch oogpunt, maar ook in verband met 
veiligheid, is het goed om voldoende licht te hebben rond de haven. Eventueel zelfs deels met 
bewegingsmelders zodat er niet teveel lichtvervuiling is. Er is hier een voorbeeld genomen die 
nostalgie en modern samen brengt. 

 bron: www.dbl-verlichting 

 Step lights in de bestrating weggewerkt.

Bron: spacelights 

Een laadpunt bij bepaalde aanlegplaatsen soortgelijk aan de laadpunten voor elektrische auto’s. Zodat 
evt accu’s opgeladen kunnen worden. 
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Conclusie: 
 

Een haven brengt niet alleen levendigheid rond de haven voor bootbezitters maar zal ook zorgen voor 
extra bezoekers aan het dorp Ten Boer en bied daarnaast ook plaats voor boten van bootbezitters in 
en rond Ten Boer. 

Ook zal het creëren van extra camperplaatsen een mooie combinatie zijn van 2 groepen recreanten. 

 

 

 

 

 

Ontwerp en idee: Willem Hoekstra Ten Boer 


