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Kunstwerken onderstrepen historisch belang Starkenborch en Abelstok
Het terrein van de voormalige borg Starkenborch bij Wehe-den Hoorn is sinds kort een kunstwerk rijker. Arjen
Boerstra maakte een functioneel kunstwerk dat naar de geschiedenis van de plek verwijst, maar waar je ook lekker op
kunt zitten. Samen met het opknappen van de lanen en het grasveld, het schonen van een deel van de gracht en
herstel van beplanting hoopt Staatsbosbeheer hier weer een aantrekkelijk gebied voor bewoners en bezoekers van te
maken. De provincie Groningen stelde subsidie beschikbaar.
Staatsbosbeheer in Groningen kiest er nadrukkelijk voor om deze cultuurhistorische landschapselementen te
behouden en te versterken. Naast het bos en borgterrein Starkenborgh geldt dat ook voor de nabijgelegen oude
hoogstamboomgaard Abelstok bij Mensingeweer. Teamleider Hogeland Marcel Jager: ‘Deze cultuurhistorische
elementen zijn de dragers van het landschap van het Hogeland. Ze zijn belangrijk voor onze geschiedenis en
daarmee ook voor onze toekomst. Ze zeggen iets over wie we hier zijn. Dat vinden we als Staatsbosbeheer belangrijk
en daarom zetten we er op deze manier een plus op.’
Starkenborch
In het bos van Wehe-den Hoorn is de plek van de oude borg nog zichtbaar in het carrévormige veld midden in het
bos. Het kunstwerk van Arjen Boerstra accentueert hier de maat van de voormalige borg. De trap verwijst naar de
trap naar de voordeur. Aangezien het borgterrein een archeologisch waardevol monument is, is het kunstwerk óp de
bodem geplaatst en niet erin. De karakteristieke lanen, de beplanting en de gracht worden later dit jaar aangepakt.
Er komt een nieuw wandelpad met twee nieuwe bruggen over de voormalige gracht. Een deel van het bos zal wat
wilder blijven, een deel wordt intensiever beheerd door Staatsbosbeheer.
Abelstok
Het bos Abelstok bij Mensingeweer is een 75 jaar oude hoogstamboomgaard. Hier werd eerder essentaksterfte
aangetroffen waardoor een deel van de essen moest worden gekapt. Het was de aanleiding om ook dit bos een flinke
opknapbeurt te geven. In samenwerking met de Noordelijke Pomologische Vereniging werden nieuwe fruitbomen
geplant en een wandelpad aangelegd. Ook hier heeft Staatsbosbeheer nu met financiële steun van de provincie
Groningen een functioneel kunstwerk kunnen realiseren: een brug die tegelijkertijd een picknickbank is, van
kunstenaar Lambert Kamps.
Feest
Nu ook het kunstwerk van Arjen Boerstra is opgeleverd zijn beide functionele kunstwerken klaar en te gebruiken voor
bezoekers. Na de vakantie zal er nog een feestelijke (en aan eventuele coronamaatregelen aangepaste) bijeenkomst
plaatsvinden.
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