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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving onderdeel 1: BORG.
XVII en XVIII; breed onderkelderd gebouw, baksteen, onder schilddak met verglaasde blauwe pannen; middenpartij
verhoogd onder hoog eigen zadeldak dwars op het hoofddak en gevat tussen de als halsgevels beëindigde
klokgevels toppen in het midden van de voor- en achtergevel. Voorgevel (noord) staat in de gracht. Ingangspartij
(over brug bereikbaar) met smalle zijlichten; twee maal vier vensters met kleine ruiten in de voorgevel en drie in de
achtergevel. Op de nokken vier schoorstenen met borden; op het dwarsdak één. Meerruits dakkapellen met
driehoekige frontons. Evenwijdig aan en tegen de achtergevel van het hoofdgebouw (over iets meer dan de halve
lengte) korte vleugel onder eigen schilddak met twee schoorstenen; dak iets lager dan dat van hoofdgebouw;
raamindeling en dakpannen hetzelfde, evenals de twee kapellen boven de eindgevels. Inwendig onder meer: de hal
met trappartij en gangfonteintje in Lodewijk XIV-stijl (roodbruin- en grijsgeaderd marmer; bak heeft versiering met
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knorren); een 18de-eeuwse schouw afkomstig uit de stad Groningen en een klokje uit 1688.
Waardering:
BORG is van algemeen belang:
- vanwege de ouderdom;
- vanwege de bouw- en gebruiksgeschiedenis;
- vanwege de architectonische en cultuurhistorische waarden (Welgelegen is één der weinige nog overgebleven
veenborgen);
- vanwege enkele waardevolle interieuronderdelen;
- als verrassend element in het vlakke Groningse land.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Kastelen, landhuizen en parken

Kasteel, buitenplaats

Borg
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