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DORPSVISIE GARNWERD

Inwoners van Garnwerd willen samen met
gemeente, instellingen en organisaties
de leefbaarheid van het dorp
richtinggevend vormgeven
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Inleiding
De dorpsvisie “Garnwerd, iets boven Groningen” is geschreven in opdracht van de Dorpsvereniging
Garnwerd e.o. De dorpsvisie is van het dorp, voor het dorp en door het dorp!
Aanleiding voor deze dorpsvisie is verandering in het beleid. Er waait een andere politieke wind,
waarbij een gemeentelijke herindeling gepland is. De verzorgingsstaat verandert langzaam in een
participatiesamenleving. Dit laatste houdt in dat er meer decentraal geregeld moet worden, dat wil
zeggen dat er meer van dorpen zelf zal worden verwacht. Om op deze verandering voorbereid te zijn
vindt de dorpsvereniging het belangrijk om samen met haar inwoners na te denken over de toekomst
van het dorp.
De dorpsvereniging heeft in de zomer van 2014 een commissie dorpsvisie samengesteld. Deze
commissie is in gesprek gegaan met de dorpsvereniging en de dorpencoördinator van de gemeente.
Deze gesprekken hebben geleid tot een opdracht van de dorpsvereniging aan de commissie om met
het plan dorpsvisie aan de slag te gaan. De gemeente Winsum ondersteunt dit proces financieel. De
commissie dorpsvisie heeft ter ondersteuning een procesbegeleider aangesteld . Dit is Dirk Jasper
Keegstra van Buurtwerk Nederland bv.

De opdracht
Opstellen van een document dat de visie bevat van de inwoners en andere belanghebbenden m.b.t.
de toekomst van Garnwerd en omstreken op middellange termijn beschreven wordt. Daarbij:
• gebruikmakend van (externe) onderzoekexpertise en –ondersteuning;
• de inwoners van het dorp actief bij het proces betrekkend d.m.v. gesprekken, interactie en
feedback;
• rekening houdend met de haalbaarheid van de gestelde doelen.

Doelen:
•
•

Vaststellen welk ideaalbeeld de Garnwerders hebben van hun dorp in de nabije toekomst en
hoe zij denken dat dit verwezenlijkt kan worden.
In overleg en samenwerking met de gemeente streven naar realisatie van haalbare doelen.

Nevendoelen:
•
•

Personen en groepen met tegengestelde meningen en inzichten met elkaar in gesprek
brengen en het slechten van geschillen hieromtrent.
Via de inhoud en uitstraling van het document en film bijdragen aan promotie van het dorp.

De commissie
De commissie dorpsvisie bestaat uit Dineke Broekhuizen (voorzitter), Anne de Groot, Sonja Hofstee,
Lambertus Postma (secretaris) en Ben Smit.

Leeswijzer
In het hoofdstuk werkwijze staat beschreven welk proces gevolgd is om tot deze dorpsvisie te
komen. Hier worden ook alle onderwerpen die aan de orde komen op een rijtje gezet. Vervolgens
gaan we per hoofdstuk dieper op een onderwerp in. Dit gebeurt in een vaste volgorde: een stukje
geschiedenis, de huidige situatie, wat het dorp vindt en tot slot de doelstellingen en actiepunten.
Hierna volgt een samenvatting met alle doelstellingen en actiepunten nog eens op een rijtje. Wij
sluiten af met een slotwoord.
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Werkwijze
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de dorpsvisie “Garnwerd, iets boven Groningen”
tot stand is gekomen.

Afbakening
Voordat wij van start gaan met deze dorpsvisie is
het van belang om enige kaders te stellen: te
weten de gebiedsomschrijving en de te
behandelen onderwerpen..
Over welk gebied spreken wij wanneer wij het
over de dorpsvisie Garnwerd en omstreken
hebben? Tijdens de aftrapbijeenkomst met het
dorp hebben wij hierover gesproken en zijn tot
afbakening van het gebied gekomen. De
dorpsvisie betreft het dorp Garnwerd, ten
noorden van Garnwerd het gebied tussen het
Aduarderdiep en het Reitdiep tot de sluis van
Aduarderzijl, ten zuiden van het dorp het gebied
tussen het Aduarderdiep en het Reitdiep tot en
met Wierumerschouw, ten westen van het dorp
is de grens het Aduarderdiep en ten oosten van
het dorp Klein Garnwerd en Alinghuizen. De rode
stippellijn geeft het gebied “Garnwerder hoek”
(alles wat binnen het Oude Diepje en het
afgegraven Reitdiep valt) aan. Veel onderwerpen
die beschreven worden in de dorpsvisie hebben
ook te maken met deze “Garnwerder hoek”.
Ter verduidelijking staat het gebied nog
ingetekend op de kaart hiernaast.

Onderwerpen
In de dorpsvisie worden de volgende onderwerpen besproken:
• Buitengebied en natuur
• Verkeer
• Recreatie en toerisme
• Energie en duurzaamheid
• Jeugd en school
• Bedrijven
• Wonen
• Cultuur en verenigingen
• WMO en participatie-samenleving
Voor enkele onderwerpen bestaan er al commissies. Zo is er een commissie energie, een commissie
jeugd en school (in deze dorpsvisie verder commissie jeugd genoemd) en een commissie ruimtelijke
ordening en verkeer (in de dorpsvisie verder commissie BiBuZa, binnen- en buiten dorpse zaken,
genoemd). Deze commissies werken onder de verantwoordelijkheid van de dorpsvereniging. De
commissie dorpsvisie zal samenwerken met deze commissies.
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De commissie dorpsvisie heeft als doel gesteld de dorpsvisie in 2015 af te ronden. De dorpsvisie
zal geschreven worden voor een periode van 10 jaar.

Werkwijze
Zowel de dorpsvereniging als de commissie dorpsvisie hechten er grote waarde aan dat de dorpsvisie
een proces van het dorp, door het dorp en voor het dorp is. Tijdens het gehele proces is er veel
aandacht besteed aan het betrekken van de inwoners bij het tot stand komen van deze dorpsvisie.
Wij zijn gestart met een aftrapbijeenkomst in december 2014. In deze bijeenkomst is het dorp
geïnformeerd over de dorpsvisie en is er een start gemaakt met de afbakening. De aanwezigen
hebben aangegeven over welk gebied de dorpsvisie moet gaan. De kinderen van de basisschool is
gevraagd om in een tekening aan te geven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het dorp.
De dorpsbewoners is gevraagd om foto’s te maken van de meest leuke en de meest lelijke plekken
van het dorp en hierbij de reden van het mooie of het lelijke toe te voegen.
Hiernaast zijn er een aantal keukentafelgesprekken georganiseerd. Er is gesproken met de jongeren,
de ondernemers, de senioren, de huurders en de groep 25 t/m 65 jaar. In deze gesprekken zijn de
verschillende onderwerpen zoals besproken onder het kopje afbakening steeds weer aan bod
gekomen. Ook heeft de commissie dorpsvisie gesproken met de commissie energie, commissie jeugd
en commissie BiBuZa (verkeer en ruimtelijke ordening).
Na deze inventarisatieronden met het dorp heeft de commissie gesproken met de woningbouwvereniging “Wierden en Borgen” en het voltallig college van de gemeente Winsum. In deze
gesprekken hebben wij wensen van het dorp getoetst aan visie en beleid van de organisatie
“Wierden en Borgen” en de overheid in dit geval de gemeente. Dit wil niet zeggen dat wanneer
wensen niet overeenkomen met bovenstaande instanties deze niet verwerkt worden in de visie.
Het is echter goed om enig vooronderzoek te doen naar de realiseerbaarheid van de doelen in de
visie.
Met behulp van alle informatie hebben wij een concept dorpsvisie geschreven met per onderwerp de
doelen op korte, middellange en lange termijn en de daarbij behorende actiepunten. Dit conceptplan
is aan het dorp voorgelegd. Tijdens deze bijeenkomst hebben wij de aanwezigen gevraagd hoe
verder te handelen. Er is aangegeven dat de werkgroep dorpsvisie toestemming heeft om, met de
voorgestelde aanpassingen, te werken naar de definitieve vorm.
De dorpsvisie bestaat uit twee onderdelen: een papieren versie, zoals dit concept en een film waarin
de dorpsvisie op een visuele manier weergegeven wordt. Uiteindelijk zal deze dorpsvisie “Garnwerd,
iets boven Groningen” aangeboden worden aan de gemeente Winsum.
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Garnwerd
Garnwerd is een eeuwenoud wierdendorpje, gelegen aan het Reitdiep. Vroeger lag de wierde van
het oude dorp ‘Granawurth’ op een soort schiereiland tussen het Reitdiep en het Aduarderdiep.
Een veerpont verzorgde de verbinding met Winsum. Door kanalisatie kwam het Reitdiep vanaf 1629
dichter bij het dorp te liggen. Er kwamen brugverbindingen over het Reitdiep in 1933 en over het
Aduarderdiep in 1939. Ook Oostum en een deel van Wierumerschouw behoren tot Garnwerd.
In deze dorpsvisie proberen wij bij elk onderwerp ook kort iets te vertellen over de geschiedenis.
In 2014 is er een boek uitgegeven over Garnwerd en de Garnwerders door Stichting de Boekeniers
Garnwerd. Dit boek belicht uitgebreid de geschiedenis van Garnwerd en zijn bewoners.
Garnwerd is een klein dorpje, ongeveer 12 kilometer ten noorden van de stad Groningen. Hoewel
het een klein dorp is, weten vele mensen waar het ligt en wordt Garnwerd vaak een warm hart
toegedragen. Wanneer je de geschiedenis van Garnwerd doorleest, merk je dat Garnwerders ook
eigenzinnig zijn en willen vechten voor waar zij in geloven. In 1628 was er een dorpsprotest tegen de
sloop van de molen in Garnwerd. In 1970 dreigde de molen opnieuw verloren te gaan, maar dankzij
de inzet van enkele ijverige handwerkdames en een bazaar werd uiteindelijk het bedrag wat nodig
was voor restauratie bijeen gebracht.
Ook nu weten de Garnwerders vaak veel mogelijk te maken, denk hierbij aan Garnwerd Grandioos
en de Braggeltocht, maar ook aan vechten voor het behoud van de school.

koukhakken
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Garnwerd en zijn gebouwen
Garnwerd heeft enkele bijzondere gebouwen en vele monumenten. Hieronder een opsomming.

Liudger kerk
Een van deze bijzondere gebouwen is de kerk,
de Sint Liudger kerk. De kerk stamt uit de late
13e eeuw en is in de romaans-gotische stijl
gebouwd. In de kerk staat een oud orgel uit
1809 en meubilair uit de 17e en 18e eeuw.
De kerk behoort sinds 1973 aan de Stichting
Oude Groninger Kerken.

Molen “de Meeuw”
Al sinds 1616 staat er een molen in Garnwerd;
eerst aan de zuidwestzijde van het dorp en
sinds ongeveer 1628 aan de oostzijde van het
dorp (na het graven van het Reitdiep). Bij een
feestelijke opening in 1943 kreeg de molen
na herstel zijn huidige naam “De Meeuw”.
De molen is een korenmolen.

De oude school
Ook de oude school is een van de bijzondere
gebouwen. Het gebouw stamt uit 1875. Voor
1875 werd er ook al onderwijs gegeven in
Garnwerd, maar toen in de kerk. In 1983 komt
er een nieuwe school, de huidige “Kromme
Akkers”. De oude school wordt nu gebruikt
als galerie.

Café Hammingh
Café Hammingh heeft een rijke historie.
Bebouwing op de plek van café Hammingh
stamt zeker al uit 1822, toen in de vorm van
een herberg en overzetterij. Het café in zijn
huidige vorm is gebouwd in 1876. De naam
vindt zijn oorsprong in de vele generaties
Hammingh die er gewoond hebben. Het café
heeft Garnwerd goed op de kaart gezet.
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Monumenten
Garnwerd heeft een beschermd dorpsgezicht en kent vele monumenten, onder anderen
bovengenoemde gebouwen. Maar ook een flink aantal woonhuizen in de Burgemeester
Brouwerstraat behoort tot de monumenten. Net als de brug, het brugwachtershuis en het
schotbalkhuisje op de dijk.

Oostum
Op een vrijwel afgegraven wierde ligt het buurtschap Oostum, met nog geen 25 inwoners.
Op de wierde Oostum staat een oud kerkje uit de 13e eeuw. Dit kerkje wordt nu vaak voor
culturele activiteiten gebruikt, ook dient het als trouwlocatie.
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Buitengebied en natuur
Mooi en afwisselend

Garnwerd bevindt zich in het Middag Humsterland, het oudste cultuurlandschap van Nederland.
Dit gebied kenmerkt zich door fijnmazige, onregelmatige verkavelingsstructuur, oude wierdendorpen, kerken en smalle slingerende wegen. Ook vinden wij hier groene weiden, grazende koeien
en boerderijen.

Huidige situatie
Bij de inrichting van het buitengebied hebben twee gebiedscommissies een belangrijke rol gespeeld.
Eind vorige eeuw is de gebiedscommissie Middag Humsterland al van start gegaan met de inrichting
van het Middag Humsterland. Hierbij was een belangrijke opdracht het eeuwenoude slotenpatroon
zoveel mogelijk te behouden. Bovendien moest het landschap ook toegankelijker worden voor
burgers. In het buitengebied zijn vele fietspaden aangelegd. Zowel bewoners van Garnwerd en
buurtdorpen als toeristen maken er veelvuldig gebruik van. De gebiedscommissie Middag
Humsterland is nu niet meer actief. Eén van de laatste projecten waar deze commissie een
belangrijke bijdrage aan geleverd heeft is het veerpontje Aduarderzijl – Schaphalsterzijl.
In 2008 is er nog een gebiedscommissie in het leven geroepen en wel de gebiedscommissie
Reitdiepdal. Deze commissie heeft zich bezig gehouden met de inrichting van het Reitdiepdal
(tussen de N361 en het Reitdiep) vanaf het Winsumerdiep tot aan het Van Starkenborghkanaal.
In beide commissies zijn de wensen van de inwoners altijd erg belangrijk geweest. Zo heeft de
gebiedscommissie Reitdiepdal mede gezorgd voor herstel van Wetsingerzijl, gedeeltelijk herstel van
oude dijken, verkeersveiligheid op de Wierumerschouwsterweg, een basis gevormd voor een veilig
aan te leggen fiets-wandelpad richting Winsum en plaatsing van landschapsborden met verwijzingen
naar ons cultuurhistorisch erfgoed. Het dorpsommetje van Garnwerd is een initiatief van de
dorpsvereniging; het loopt deels over onverharde paden langs het Aduarderdiep, een historische
sluis en een gedeeltelijk afgegraven wierde.
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Langs Garnwerd loopt ook de bekendste lange-afstand-wandelroute van Nederland, het Pieterpad
(LAW 9). Tussen de commissie BiBuZa en de Stichting Pieterpad is veelvuldig contact. Sinds het najaar
2014 is de route tussen Winsum en Garnwerd aangepast. De route loopt nu meer door de landerijen
in plaats van langs de drukke weg tussen Winsum en Garnwerd. Ook hier heeft de gebiedscommissie
Reitdiepdal een rol gespeeld. Niet alle wensen die in deze commissie ter tafel zijn gekomen zijn ten
uitvoer gebracht; deels omdat er onvoldoende geld beschikbaar was en deels omdat niet alle
betrokkenen zich konden vinden in de plannen.
Zo staan de volgende wensen nog op een lijstje:
• Wandelpad langs het Reitdiep (geen medewerking van grondeigenaren)
• Kanoroute Winsum en Garnwerd-Winsum (wordt mogelijk in een later stadium uitgevoerd)
• De Pieterpadroute vanaf de Garnwerderbrug met een lus door Garnwerd te laten lopen.
• Ruiterroute-verbinding richting Weidelust – Schaphalsterzijl
• Veilig fiets-wandel-pad richting Feerwerd – Ezinge (zie verder het hoofdstuk verkeer)
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Wat vindt het dorp?
De bewoners vinden in het algemeen dat Garnwerd in een prachtige omgeving ligt. Het is een mooi,
afwisselend landschap. Je woont in een rustige omgeving, maar toch niet te ver van Groningen.
Uit de keukentafelgesprekken blijkt dat op dit moment voldoende infrastructuur in het buitengebied
aanwezig is ten aanzien van de recreatie. Wel zou de bewegwijzering van “Het Pieterpad” beter
kunnen. Hierover is gesproken met de Stichting Pieterpad; inmiddels is de wegaanduiding deels
aangepast. Ook bestaat de wens om weer over de dijken te mogen wandelen. De meeste dijken zijn
particulier bezit, agrariërs. Alleen de dijk aan de zuidoostzijde is in het bezit van het Groninger
Landschap.
Bij het onderwerp verkeer komt de veiligheid van fietsers en wandelaars in en buiten het dorp aan de
orde. Wel geven de bewoners aan dat het onderhoud van de bermen naast de fietspaden te wensen
overlaat. De begroeiing van de berm groeit deels over de fietspaden, waardoor de toch al smalle
fietspaden nog smaller worden. Dit zorgt voor problemen voor met name de oudere fietsers. Ook is
de rand tussen berm en fietspad niet goed zichtbaar. Op sommige plaatsen is de rand van het
fietspad scherp en er bevinden zich soms gaten in de berm van het fietspad. Dit heeft, op het
fietspad van Garnwerd naar Groningen (aan de oostzijde van de dijk), tot nu toe tot minimaal twee
ongevallen met lichamelijk letsel geleid.
Ten aanzien van de natuur wordt nog gesproken over de bermen. Hier wordt een grotere diversiteit
in flora als wens aangegeven. Aan de noordkant van Garnwerd staat al enkele jaren een
ooievaarsnest. Tot nu is er geen ooievaarspaar neergestreken. Mogelijk ligt dit aan de bouw van het
nest. De commissie BiBuZa gaat dit onderzoeken en zo nodig aanpassen.
Wat als minder fraai nog ter tafel komt zijn de
vele borden die in het landschap staan en de
inrichting van ‘het Driehoekje’ ten noorden van
het dorp, bij het kruispunt Torensmaweg /
Antumerweg.

Doelen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• Samen met het dorp een nieuwe inrichting voor ‘vergeten stukjes grond’ ontwikkelen.
• Het realiseren van meer diversiteit in de flora langs de bermen rondom Garnwerd
• Het realiseren van een wandelpad langs de dijk aan de zuidoostzijde
(realiseerbaarheid afhankelijk van Groninger Landschap en particulieren)
Korte termijn
• In samenwerking met de gemeente zorgdragen voor veilige fietspaden

Actiepunten
•
•
•
•

Overleg met de gemeente, het Groninger landschap en agrariërs over het beheer van
de bermflora en een wandelpad langs de dijk-zuidoost.
Ontwikkelen van een plan om het ‘Driehoekje’ opnieuw in te richten
(Samen met jeugd, commissie BiBuZa en commissie energie)
Onveilige fietspaden melden aan de gemeente
Verbeteren van het ooievaarsnest
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Verkeer
Verkeersdeelnemers verantwoordelijk

Een opmerkelijk feit. Garnwerd heeft het smalste voor auto's toegankelijke dorpsstraatje van
Nederland, de Burgemeester Brouwerstraat. Op sommige plaatsen nog geen drie meter breed.

Geschiedenis
Door de ligging van Garnwerd tussen het Reitdiep en Aduarderdiep is de boot lang het belangrijkste
transportmiddel geweest in en om Garnwerd. Pas na de bouw van bruggen over de diepen en de
opkomst van het autoverkeer heeft de Hunzeweg zich ontwikkeld voor het autoverkeer. Door de
komst van de auto veranderde het gebruik van de openbare ruimte in Garnwerd dramatisch. Vooral
in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw kreeg de auto alle ruimte en werd de inrichting van
de openbare ruimte ondergeschikt gemaakt aan het autoverkeer. De heersende opvatting was toen
dat de verkeersveiligheid verbeterde door functies te scheiden.

De huidige situatie
Op alle wegen in de directe omgeving van Garnwerd geldt een snelheid voor gemotoriseerd verkeer
van 60 km/h. In het dorp geldt een maximum snelheid van 30 km/h. In 2013 is er een intensiteitsmeting uitgevoerd. Bij deze meting was de gemiddelde snelheid op de Garnwerderweg 69 km/h.
Uit gegevens van 2005-2009 blijkt dat er relatief veel ongelukken gebeuren op de Garnwerderweg en
het Aduarderdiep.
De gemeente Winsum werkt met een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014-2024. In dit
verkeersplan van de gemeente is er onder anderen aandacht voor de schoolomgeving. Omdat de
school hier ook een verantwoordelijkheid in heeft, wordt in het plan gesproken over een
schoolomgevingsplan, waarin aandacht moet zijn voor educatie, communicatie (onder anderen met
ouders) en de infrastructuur. De gemeente wil graag een uniforme uitstraling van de
schoolomgeving.
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Openbaar vervoer
In Garnwerd kan gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer, maar in beperkte mate.
Lijn 36 rijdt door het dorp, de lijndienst tussen Winsum en Oldehove. Op deze lijndienst wordt
klein materiaal ingezet en deels rijdt de belbus.
Veel jongeren die naar het middelbaar onderwijs gaan maken gebruik van het openbaar vervoer,
zeker in de periode oktober-maart. De middelbare scholen bevinden zich in Warffum, Winsum en
Groningen. De jongeren maken in de winterperiode dus veelvuldig gebruik van de lijndienst 36.
Zij vertellen dat de bus in de winterperiode vaak overbezet is en dat zij soms niet meer toegelaten
worden tot de bus en hierdoor de school niet op tijd kunnen bereiken. Het vervoersplan van de
gemeente Winsum voorziet vooralsnog slechts in handhaving van het huidige voorzieningen niveau.

Parkeren
In Garnwerd geldt tijdens de periode 1 april t/m 30 september een parkeerverbod van negen uur
’s ochtends tot vijf uur ‘s middags. Hiermee worden bezoekers gedwongen naar andere
parkeergelegenheden te zoeken. Van de parkeerplaats buiten het dorp, aan de zuidzijde, wordt
weinig gebruik gemaakt. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan staan echter geen
aanvullende maatregelen ten aanzien van het parkeren in Garnwerd vermeld.

Wat vindt het dorp?
Vanuit alle keukentafelgesprekken komen vele opmerkingen over het verkeer naar voren. De
Hunzeweg is de drukste weg in Garnwerd. De bewoners hebben het gevoel dat er vaak te hard wordt
gereden. Zij vinden de Hunzeweg onoverzichtelijk met veel verschillende soorten obstakels, een niet
goed doorlopend voetpad en onoverzichtelijke ingangen van het dorp aan de oost- en westzijde.
Ook bij de school wordt, niet objectief gemeten, hard gereden. Verder is hier een onoverzichtelijk
zebrapad op de Hunzeweg (in een bocht). De parkeergelegenheid achter de school is niet
uitnodigend bij slechte weersomstandigheden en in het donker, waardoor veel mensen op de
Hunzeweg en in de Akkerstraat parkeren. Dit geeft onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke situaties
met name bij de schoolingang. Volgens een deel van de bewoners past de beoogde infrastructuur
voor de schoolomgeving, zoals door de gemeente voorgesteld, niet bij de gewenste infrastructuur
van de rest van het dorp.
De commissie BiBuZa heeft een eigen inventarisatie van de verkeerssituatie in Garnwerd gemaakt
en ook gekeken naar het gebruik en inrichting van de openbare ruimte in het dorp. Bij deze
inventarisatie wordt een wirwar aan de infrastructuur opgemerkt.
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De commissie BiBuZa concludeert in haar onderzoek dat het merendeel van de problemen zijn
gerelateerd aan de inrichting van de Hunzeweg. De ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid en de
verkeersveiligheid van Garnwerd verbeteren het meest indien de Hunzeweg als eerst zou worden
herontworpen. Uitgangspunt hierbij moet de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte zijn.
De meest voor de hand liggende oplossing is het gedeelde ruimtegebruik, zoals dat al in het grootste
deel van het dorp functioneert, ook hier toe te passen. Op deze wijze ontstaat een samenhangend
geheel en wordt de leefbaarheid van Garnwerd en de verkeersveiligheid vergroot. Verder is het voor
het welslagen van het herontwerp uitermate belangrijk dat het gebruik van materialen in overeenstemming is met die van de rest van het dorp. In een latere fase (of fasen) moeten ook de
Rakenstraat, de Akkerstraat en andere delen van het dorp worden aangepakt om tot een helder
uniform dorpsbeeld te komen.

Shared Space
De commissie heeft een plan van aanpak geschreven, waarbij het concept van “Shared Space” een
grote rol speelt. Shared Space of gedeeld ruimtegebruik is een verkeers- en inrichtingsconcept dat de
multifunctionaliteit van de openbare ruimte en de relatie tussen verkeersveiligheid en de inrichting
van de openbare ruimte centraal stelt. De openbare ruimte wordt ingedeeld als verblijfsruimte en
wordt niet enkel gezien als verkeersruimte. Een belangrijk kenmerk van gedeeld ruimtegebruik is de
geringe aanwezigheid van verkeersborden en eventuele verkeerslichten.
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Door het weghalen van aanwijzingen voor de automobilist wordt het straatbeeld onoverzichtelijker
en neemt de subjectieve veiligheid af. Doordat de subjectieve veiligheid afneemt zal een weggebruiker alerter en voorzichtiger rijgedrag vertonen, waardoor de objectieve veiligheid juist
toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat gedeeld ruimtegebruik een positief effect heeft op het aantal
verkeersongevallen. Bij gedeeld ruimtegebruik moet de openbare ruimte met een verblijfsfunctie
uitnodigen tot sociaal gedrag. De weggebruiker moet aan de omgeving zien wat gepast en ongepast
is. Door middel van sociale interactie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het maken van
oogcontact moet worden bepaald wie voorrang heeft en wat het gewenste gedrag is. De wegen
zijn vrij van asfalt en er zijn geen stoepranden. De verschillende soorten verkeersdeelnemers maken
allemaal gebruik van dezelfde straat. Er zijn geen voorschriften over het gebruik van deze straat en
er zijn dus ook geen fietspaden. Dit is echter een extra stimulans voor de automobilist, aangezien
de subjectieve onveiligheid hierdoor toeneemt en deze voorzichtiger gaat rijden.
Een ander pluspunt van gedeeld ruimtegebruik is het verbeteren van de leefbaarheid en de
ruimtelijke kwaliteit. Doordat de wegen niet worden geïnterpreteerd als verkeersruimte maar als
verblijfsruimte, is er meer ruimte voor langzaam verkeer. Doordat de asfaltwegen worden vervangen
door bestraatte wegen en de verkeersborden bijna allemaal uit het straatbeeld zijn verdwenen
wordt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verhoogd. Ook gaat gedeeld ruimtegebruik uit van de
culturele en historische waarden van een gebied, en deze worden als elementen gebruikt voor het
inrichten van de straat. Dit is ook een factor die de ruimtelijke kwaliteit verhoogt. Door de verhoogde
leefbaarheid wordt het gebied aantrekkelijker waardoor zelfs de waarde van onroerend goed
toeneemt!
Natuurlijk zijn er alternatieve oplossingen. Dit zijn echter geen oplossingen die zowel de leefbaarheid
van het dorp verbeteren en ook de verkeersveiligheid vergroten. De nu voorgestelde oplossing is
volgens ons de beste. Het is wel het belangrijk om bij het invoeren van gedeeld ruimtegebruik de
bewoners er nauw bij te betrekken. Men moet leren om op een andere manier na te denken over
verkeersveiligheid.

Shared Space (gedeeld ruimtegebruik)
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Buiten het dorp vindt men ook dat er hard gereden wordt. Het dorp zou graag zien dat vooral voor
de fietsers betere en veiligere omstandigheden ontstaan. In het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan 2014-2024 heeft men hier ook aandacht voor. In de investeringsprojectenlijst is de
aanleg voor een fietspad tussen Garnwerd en Winsum meegenomen en worden er op het traject
Garnwerd Ezinge rode fietsstroken aangebracht (deels zijn deze al aangebracht). Met name de jeugd
gaf aan dat ook de Oostumerweg als niet prettig en onveilig wordt ervaren.

Parkeren
De parkeerplaats aan de zuidzijde van Garnwerd, bij de begraafplaats, is niet uitnodigend, zeker niet
bij slecht weer en in het donker. Door de slechte begaanbaarheid van deze parkeerplaats wordt ook
de oud papiercontainer, die hier geplaatst is, niet optimaal benut. De papiercontainer is niet mooi
en zou meer uit het zicht moeten staan.
In het hart van het dorp is er vaak onvoldoende parkeergelegenheid voor bewoners. In het verleden
is er een berekening gemaakt. Het huidige aantal parkeerplaatsen is nu niet meer afdoende, doordat
steeds meer mensen één of zelfs 2 auto’s hebben. Bij vele woningen van de Burgermeester
Brouwerstraat is geen parkeergelegenheid, waardoor deze bewoners ook hun auto aan de Hunzeweg
of aan de Krassumerstraat parkeren. Sommige oudere bewoners durven hun auto ’s avonds laat niet
meer op de parkeerplaats buiten het dorp te parkeren.

Doelen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• Verhogen van de verkeersveiligheid in Garnwerd in combinatie met het verbeteren van de
uitstraling van het dorp
• Vergroten van de kwaliteit van de leefruimte
Korte termijn
• Verbeteren van de parkeergelegenheid aan de zuidzijde van Garnwerd

Actiepunten
•

•

Op de parkeerplaats aan de zuidzijde van Garnwerd
o verlichting aanleggen
o bestrating verbeteren
o papiercontainer uit het zicht plaatsen
Samen met gemeente en bewoners het plan ‘Gedeeld Ruimtegebruik’ van de commissie
BiBuZa uitwerken .
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Recreatie en toerisme
Kleinschalig en intens

Garnwerd ligt zoals gezegd in het Nationaal Landschap Het Middag Humsterland. Het gebied
kenmerkt zich door natuur, rust, ruimte en eeuwenoude plekken.

Geschiedenis
In de jaren 70 van de vorige eeuw was er ook al toerisme in Garnwerd en had Garnwerd een
camping. De camping was toen gevestigd op de huidige parkeerplaats bij De Hanekamp.

Huidige situatie
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw vonden steeds meer toeristen hun weg naar Garnwerd.
Voor een groot deel zijn het dagtoeristen, maar steeds vaker brengen mensen hun vakantie door in
de omgeving van Garnwerd. Met Cafe Hammingh, Garnwerd aan Zee en het Woaterbörgje is de
horeca goed vertegenwoordigd in Garnwerd. Ook is er een flink aantal B&B adressen.
In 2012 heeft de Gemeente Winsum een startdocument toeristische beleidsontwikkeling vastgesteld.
Ook is er een toeristisch platform opgericht, waar Garnwerd vertegenwoordigd wordt. Het startdocument is in 2012 geschreven en de laatste nieuwsbrief in 2013.

Wat vindt het dorp?
Men vindt dat het druk genoeg is in Garnwerd, meer toerisme is niet nodig. De komst van het
restaurant Garnwerd aan Zee en de recreatieve voorzieningen die hier mee samen gaan heeft enige
onduidelijkheid opgeleverd in het dorp. Het strandje aan de zuidzijde van het dorp blijkt niet volgens
de vergunning aangelegd te zijn en moet deels weer verwijderd worden. Veel kinderen hebben er
echter van genoten en hebben het gevoel dat er iets van hun wordt afgenomen. Aan de noordzijde
van het dorp bevindt zich een ligweide en het “Pierenbadje”. Met name aan het Pierenbadje is enig
achterstallig onderhoud te plegen. Het is echter particulier bezit. Volgens oude documenten zou er
een onderhoudsplicht vanuit de Gemeente Winsum in het koopcontract bedongen zijn. Hier wordt
nu niet naar gehandeld. Er is nog enige onduidelijkheid ten aanzien van de handhaving; in hoeverre
is er nu sprake van achterstallig onderhoud dat gevaar voor de omgeving kan betekenen.

19

DORPSVISIE GARNWERD

Via de B&B ondernemers blijkt dat er tijdens de winterperiode niet elke dag een horecaonderneming
geopend is. Dit betekent dat de toerist die Garnwerd in de winterperiode aandoet voor een dichte
deur kan komen te staan. De B&B ondernemers zouden dit graag anders zien en willen hierin ook wel
iets betekenen, voor zover dit geen concurrentie betekent voor de huidige horecaondernemers. Zij
denken aan een kamerrestaurant op de dagen dat de horeca dicht is. Het inrichten van een Rustpunt
bij de kerk zou ook een mogelijkheid zijn. Via de website Rustpunt zijn de criteria voor het oprichten
van een rustpunt te vinden. Garnwerd voldoet niet aan alle criteria (minimale afstand tot horeca en
andere rustpunten van 2 km). Op dit moment wordt onderzocht of er in Garnwerd een ruimte
ingericht kan worden voor een toeristen informatie punt (TIP). In deze TIP moet ook een toilet
aanwezig zijn.

Doelstellingen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• Er is balans tussen rust en activiteiten in het dorp voor alle bewoners
Korte termijn
• Tijdens de wintermaanden is er voor de toeristen op alle dagen van de week een plek voor
toiletgang en koffiedrinken.
• Veilige zwemgelegenheid in Garnwerd

Actiepunten
•
•
•
•

Dorpsvereniging is actief betrokken bij het afstemmen van de balans tussen rust en
activiteiten voor alle bewoners
Duidelijkheid verschaffen over status Pierenbadje (via bestuur dorpsvereniging de Gemeente
vragen om uitleg over onderhoudsstatus en verantwoordelijkheden).
Pleisterplaats voor toeristen regelen
(tijdens de wintermaanden op enkele dagen van de week)
Onderzoeken of in het dorp (molen, school) een ruimte gemaakt kan worden voor een
toeristen informatie punt (TIP)

20

DORPSVISIE GARNWERD

Energie en duurzaamheid
Duurzaam en energieneutraal

Geschiedenis
In het verleden werd de wind in Garnwerd al gebruikt om arbeid (koren te vermalen tot meel) te
verrichten.

De huidige situatie
De dorpsvereniging Garnwerd e.o. werkt aan een duurzaam Garnwerd. Eén van de commissies
binnen de dorpsvereniging houdt zich bezig met het onderwerp energie. Op mondiaal niveau is er
sprake van een klimaat- en energievraagstuk dat steeds nadrukkelijker om aandacht vraagt. Op basis
van wetenschappelijk onderzoek zijn er zowel op Europees, nationaal , provinciaal als regionaal
niveau doelstellingen geformuleerd die moeten bijdragen aan een oplossing voor deze vraagstukken.
De doelstellingen worden momenteel vertaald naar energiebeleid. De Provincie Groningen en de
gemeente Winsum hebben beide het klimaat- en energievraagstuk opgenomen in hun collegeprogramma. Het proces van beleid naar resultaten met betekenis verloopt echter moeizaam.
Concrete toonaangevende resultaten zijn nog beperkt. Nederland is hierin zeker geen koploper.
Tegelijkertijd maken we onderdeel uit van een veranderende samenleving waarin er een toenemend
bewustzijn is dat we zaken anders moeten gaan organiseren. Zorg, onderwijs en de bankensector
zijn daar voorbeelden van. Meer van onderaf (bottom-up), andere principes van winstverdeling,
menselijke maat, coöperatief, zijn veelgehoorde kreten. Daarbij wordt er ook een steeds groter
beroep gedaan op ons burgers om onze krachten te bundelen.
De commissie energie beschouwt beide ontwikkelingen als kansen en wil vanuit daar, voor, door
en met de inwoners van Garnwerd een bijdrage leveren aan een sociaal duurzame toekomst voor
Garnwerd.
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Duurzame energie als doel en middel
De commissie energie is ervan overtuigd dat de komende jaren een energietransitie zal worden
doorgemaakt waarbij de huidige centraal georganiseerde energievoorziening zal veranderen/
transformeren naar een meer decentrale (verspreide lokale opwekking in de regio) duurzame
energievoorziening. Deze beweging is al gaande. Noord-Nederland telt inmiddels ruim
50 (groter en kleinere) lokale energie-initiatieven die moeten leiden tot enige vorm van energiebesparing en/of opwek op lokaal niveau. Investeerders maken plannen om zon- en windparken
in onze regio te realiseren. Ook de netwerkbedrijven bereiden zich voor op de veranderende
energievoorziening door het creëren van slimme netten. Kortom deze ontwikkeling
is niet meer te stuiten.
De commissie energie ziet dat deze transformatie niet alleen technisch maar ook sociaal van aard is
Het zal vooral van onderaf vorm moeten krijgen. Niet alleen zal er via zon, wind e.a. technieken
steeds meer energie worden bespaard en lokaal opgewekt maar ook de principes van winstverdeling,
bedrijfsvoering, participatie..….. e.d. zullen daarin (moeten) gaan verschuiven. De coöperatie is een
organisatievorm die daar goed bij past. De commissie energie wil deze beweging op lokaal niveau
initiëren, vormgeven en vertalen naar kansen voor Garnwerd. Wij zullen in samenwerking met lokale
overheden actief aan de slag gaan en de mogelijkheden die zich voordoen oppakken. Hierbij streven
we ernaar steeds de link te leggen met leefbaarheid. Activiteiten willen we zoveel mogelijk integraal
(in samenhang) met andere actuele thema’s als jeugd, onderwijs en zorg benaderen. Duurzame
energie dus niet alleen als doel maar ook als middel.
De commissie wil werken aan de verduurzaming van Garnwerd op basis van de volgende
kernwaarden:
• Creëren van duurzaam (sociaal/economisch) perspectief in de regio
• Door-, voor- en met de lokale gemeenschap
• Coöperatief
• Dienstbaar
• Transparant
• Winst behouden voor de gemeenschap
• Voor iedereen
• Wie doun’t zulf!!
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Wat vindt het dorp?
Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Groninger Energie Koepel (GrEK) en de commissie
energie werd er over de toekomst van Garnwerd gebrainstormd ten aanzien van duurzaamheid
in de breedste zin van het woord. Aan het einde van de avond werd afgesproken dat één van de
plannen concreet uitgewerkt gaat worden. Deze afspraak heeft inmiddels geleid tot het
“zonnepanelen collectief”.
Ook de jeugd van Garnwerd gaf in het keukentafelgesprek aan het belangrijk te vinden dat in de
dorpsvisie aandacht is voor duurzame energie. Eén van de jongeren gaf aan dat bomen met kleine
windmolens aan de noordzijde van Garnwerd, nabij de kruising Torensmaweg en Antumerweg,
geplaatst zouden kunnen worden.

Doelstellingen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• Ons dorp is energieneutraal
• en investeert een deel van de energiewinsten weer in de gemeenschap
• Energie-neutrale basisschool (en multifunctionele ruimten) de Kromme Akkers
Korte termijn
• Eind 2015: ca 30 klanten.
• Eind 2016: zonnecollectief in uitvoering

Actiepunten
•
•
•

Verder ontwikkelen zonnecollectief
Samen werken aan bewustwording en visievorming op bv workshops
Herinvesteren van een deel van de energiebijdragen in het dorp
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Jeugd en school
Een school voor het dorp en een dorp voor de school

Dagblad van het Noorden 12 februari 2015
“GARNWERD - Basisschool De Kromme Akkers in Garnwerd mag van schoolbestuur Lauwers & Eems
toch openblijven. Ouders, personeel en dorpsvereniging hebben een toekomstplan gemaakt dat
genade vond in de ogen van L&E. Donderdagmorgen ging de vlag daarom uit bij het circa zestig
leerlingen tellende schooltje. Het schoolbestuur wilde dat De Kromme Akkers in 2017 met Op Wier in
Ezinge zou fuseren, maar dat zagen de Garnwerders niet zitten. Hun school moet nu een proeftuin
worden voor onderwijsvernieuwing.”

Geschiedenis
In Garnwerd wordt al lang onderwijs gegeven, waarschijnlijk vanaf het begin van de 19e eeuw.
In eerste instantie was dit vooral een kerkelijke aangelegenheid, maar later werd het de
verantwoordelijkheid van de overheid. Vanaf 1875 bestaat er openbaar onderwijs in Garnwerd en
kwam het schoolgebouw (het oude schoolgebouw aan de Hunzeweg) in handen van de gemeente.
In 1975 is het 100 jarig bestaan uitgebreid gevierd. In 1983 verhuisde de school naar de huidige
locatie, onder de naam van “De Kromme Akkers”.

Huidige situatie
Binnen de dorpsvereniging Garnwerd e.o. werkt de commissie Jeugd. Deze commissie houdt zich
bezig met de belangen van de kinderen en jeugd in Garnwerd en omstreken. De laatste tijd is deze
commissie veelvuldig in het nieuws geweest in verband met de strijd om het behoud van de school in
Garnwerd. Ook hier zet men goede stappen. Inmiddels is er sinds eind 2014 een projectgroep in het
leven geroepen, waarbij L&E, personeel Kromme Akkers, MR Kromme Akkers, ouders en het dorp
direct betrokken zijn. Er is regelmatig contact met de gemeente Winsum. De projectgroep heeft de
volgende opdracht:
• De mogelijkheden voor het behoud van de school in Garnwerd te verkennen
• Het ontwikkelen van een levensvatbaar alternatief om de school voor langere tijd in stand
te houden
In het plan, zoals nu beschreven, gaat het dorp een belangrijke rol spelen bij het behoud van de
school. In onderstaande paragraaf staat verwoord hoe de projectgroep dit ziet.
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Projectplan behoud school: “een school voor het dorp en een dorp voor de school
Een school moet ingebed zijn in de sociale omgeving. Dat is het uitgangspunt voor dit verhaal. In ons
geval betekent dit dat De Kromme Akkers een vitaal onderdeel moet zijn van de dorpsgemeenschap
Garnwerd. De relatie school – dorp beschouwen we als een symbiotische relatie, dat wil zeggen dat
er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid; de school kan niet bestaan zonder het dorp en het dorp
zal in zijn functioneren en ontwikkeling achter blijven als de school er niet zou zijn.
De samenleving zoals we die kennen is aan het veranderen: de ‘participatiemaatschappij’ doemt op.
De centrale overheid trekt zich terug en de burger wordt uitgedaagd tot grotere zelfstandigheid en
het nemen van verantwoordelijkheid op steeds meer gebieden. Diverse taken op het gebied van
ouderenzorg en jeugdzorg zullen steeds meer op lokaal niveau worden uitgevoerd. Tegelijkertijd
vraagt de gemeentelijke overheid haar dorpsgemeenschappen om zelf een visie op te stellen om als
bevolking te formuleren hoe het dorp fysiek en sociaal ingericht moet worden de komende decennia
en wat daarvoor moet gebeuren.
Deze ontwikkelingen wijzen allemaal in dezelfde richting: als een dorpsgemeenschap vitaal wil
blijven, dan zal de wederzijdse betrokkenheid groter moeten. Zowel van de bewoners als van de
verenigingen en instellingen. En dat betekent dat alleen een gezamenlijk verantwoordelijkheidsbesef
ervoor kan zorgen dat er nog een aantal muren geslecht gaat worden: een vereniging is niet het
eigendom van de aangesloten leden, een school is niet alleen van de ouders en/of personeel/bestuur
maar ze zijn een onmisbaar onderdeel van die levende gemeenschap.
Om ervoor te zorgen dat, te midden van al die veranderingen die er aan komen, de school een
onmisbaar functie houdt, moeten we op een andere manier kijken naar de ruimte waarin de school
zich bevindt. In overleg met dorpsvereniging, gemeentelijke overheid en anderen willen we graag de
steunpuntfunctie van het gebouw onderzoeken.
Activiteiten en diensten die hierin een plek zouden kunnen krijgen zijn:
• Dorpshuisfunctie (vergaderingen dorpsvereniging, WMO-taken)
• Jeugdsoos
• Ontmoetingsplek voor ouders
• Ontmoetingsplek voor andere groepen, bijv. ouderen
• Kinderopvang
• Dependance bibliotheek
• Werkzaamheden ter ontlasting van het schoolpersoneel
• Een breed scala aan culturele/educatieve activiteiten, zowel voor de school als voor de
andere bewoners (in het kader van leren doe je je hele leven). Te denken valt
• aan muziek, dans, theater, film, yoga, sport en beweging, taal- en schrijfcursussen,
breilessen, techniek, computerles, lezingen)
• Het starten van een schooltuin met bloemen, groente en fruit
• Kleinschalig restaurant met maaltijdvoorziening voor ouderen en samen eten met de
kinderen.
• Het inrichten van een ‘basic’ buurtsupertje (o.a. broodafhaalpunt)
• Redactielokaal voor de lokale media (school krijgt standaard twee pagina’s in de Gört)
• Ontwikkeling van de school als energiecentrale
• Organisatieplek voor uitvoering groenvoorziening.
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Voor de uitvoering van sommige van bovenstaande ideeën zal overleg met de gemeentelijke
overheid en andere instanties nodig zijn. Maar voor verschillende initiatieven is menselijke energie
en enthousiasme het belangrijkste ingrediënt. Diverse personen hebben inmiddels toegezegd dat ze
graag voor de uitvoering van bepaalde activiteiten willen zorgen, andere dingen zijn simpel te
organiseren omdat ze al in het dorp bestaan en alleen verplaatst hoeven te worden.
Daarnaast is Garnwerd een dorp met een zeer gevarieerde bevolking en van oudsher gezegend met
een groot geloof in zelfredzaamheid. Het zal van belang zijn om een sterk beroep te doen op de
verschillende soorten kennis en vaardigheden die in het dorp aanwezig zijn en zo ook de
betrokkenheid bij de school te vergroten. Daarbij kunnen we denken aan hulp bij begeleiding van
excursies, buitenlessen in de eigen omgeving, inrichting en onderhoud van het gebouw. Sommigen
kunnen wellicht ingezet worden als gastdocent. De ontwikkeling van de schooltuin is hiervan een
voorbeeld.

Wat vindt het dorp?
Het dorp is erg positief over de jeugd van tegenwoordig. Er is geen overlast en de jeugd doet vaak
actief mee aan allerlei activiteiten. Uit het berichtje van het Dagblad van het Noorden blijkt ook dat
de Garnwerders grote waarde hechten aan het behoud van de school en zich hier ook voor willen
inzetten. Dit werd in de gesprekken met de verschillende groepen bewoners bevestigd en zij
proberen actief mee te denken bij de invulling van de school als gemeenschappelijke functie voor het
dorp. Een deel van deze ideeën komen overeen met het projectplan, zoals bibliotheek, uitgiftepunt
belangrijke levensmiddelen, ruimte voor activiteiten voor senioren, ruimte voor gezamenlijke
maaltijden, ruimte voor kinderopvang en een plek voor de oudere jeugd. Hiernaast noemen de
bewoners nog:
• uitgiftepunt medicijnen
• ruimte voor dagdeel fysiotherapeut / pedicure
• werkruimte voor ZZP-ers
• winkel
Bij de inventarisatie van de wensen van de
jeugd hebben wij de kinderen van de lagere
school gevraagd tekeningen te maken over
hun toekomstdromen met betrekking tot
hun dorp Garnwerd. Een veelvuldig
terugkomend thema was het speelveldje in
Garnwerd. Veel kinderen in Garnwerd doen
aan sport, maar het speelveldje is vaak niet
geschikt om te voetballen of biedt geen
faciliteiten voor andere activiteiten. Ook het
speeltuintje zou verfraaid kunnen worden.
Foto gemaakt door bewoner Garnwerd.
Bewoner vindt dit een verbeterpunt.
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Tijdens het gesprek met de oudere jeugd kwam naar voren dat zij een plek voor zichzelf missen.
Zij gebruiken nu vaak de schuur van één van de ouders, maar dat houdt volgens hen wel in dat
de last nu steeds bij één gezin ligt. En dat zouden zij graag anders willen. Zij organiseren voor
de gehele jeugd in Garnwerd ook regelmatig een gezellige avond. Hier is de dorpsvereniging
dan bij betrokken en ook is één van de bestuursleden aanwezig. Verder vinden zij dat het oude
schoolplein mooier ingericht kan worden, met meer groen.

Doelstellingen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• de school wordt een multifunctionele ruimte
o met oa kinderopvang, dorpshuisfunctie een afhaalpunt voor maaltijden, Kiala,
DHL etc.
o een uitleenpunt van de bibliotheek
o een winkeltje met basisbenodigdheden
o waar ZZP' ers kunnen werken en elkaar te ontmoeten
o en een plek waar culturele activiteiten georganiseerd door het dorp kunnen
plaatsvinden, zoals exposities, film voorstellingen en culturele workshops
• het opknappen van gemeenschappelijke ruimten voor onder anderen de jeugd, zoals
voetbalveld, speeltuintje en oude schoolplein
Korte termijn
• School is ontmoetingsplek voor diverse groepen in het dorp
(‘Garnwerd Doet’, verenigingen, clubs)

Actiepunten
•
•
•

Plan maken voor het opknappen van het oude schoolplein, het speeltuintje en het
voetbalveld. (samen met de gemeente)
Coördinator benoemen voor ‘de school als ontmoetingsplek’ (samen met school)
Uitwerken van het projectplan ‘Nieuwe Akkers’
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Bedrijven
Bedrijvigheid zichtbaar

Geschiedenis
Tot ca. 1630 woonden er in Garnwerd vooral boeren. In de periode 1628 tot 1630 kwam daar
verandering in toen het kanaal langs Garnwerd gegraven werd. Er ontstond een levendige handel,
waarin allerlei bedrijfjes gedijden.
Met name aan de Burgemeester
Brouwerstraat, de Hunzeweg en
langs de dijk waren diverse
bedrijven gevestigd. Zo was er een
scheepssloper, herbergier, bakker,
timmerman, smid, kleermaker,
schoenmaker, schipper, winkelier,
slager, naaister, strijkster,
groenteboer, kuiperij en een
petroleumhandel.
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Huidige situatie
Deze winkeltjes vind je nu niet meer in de dorpen op het platteland en dus ook niet meer in
Garnwerd. Maar wanneer wij bij de Kamer van Koophandel op zoek gaan naar de bedrijven in
Garnwerd dan verbaast ons het grote aantal inschrijvingen. De bedrijvigheid is er nog zeker wel,
maar niet meer zo zichtbaar. Wij weten als dorpsgenoten zelfs niet wat er allemaal te koop is in
ons dorp.

Wat vindt het dorp?
Ook de bedrijven zijn aangeschreven met het verzoek met ons in gesprek te gaan over de toekomst
van Garnwerd. De ondernemers zelf zijn blij verrast door de vele bedrijfjes die ons dorp kent. Hieruit
voort komt ook het voorstel om de bedrijvigheid te bundelen op bijvoorbeeld een website. Ook
kunnen bepaalde bedrijven mogelijk gebruik maken van de nieuwe invulling die de school gaat
krijgen. Bijvoorbeeld een gezamenlijke werkruimte om onder anderen elkaars expertise en netwerk
te delen. Voorwaarde voor bedrijven van deze tijd is een goede internetverbinding, breedband
internet, Deze voorziening is er nu (nog) niet.

Doelstellingen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• Ruimte creëren voor bedrijven in ons schoolgebouw
Korte termijn
• Bedrijvigheid in ons dorp helpen meer zichtbaar te maken
• Snel internet in Garnwerd

Actiepunten
•
•

Sneller internetmogelijkheden onderzoeken
Coördinator benoemen voor een internetsite voor bedrijven
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Wonen
Samen initiatieven nemen

Geschiedenis
Voor 1629 lag de Hunzeweg ten westen van de kerk en was de Renteniersgang het centrum van het
dorp. Door het graven van het kanaal kwam Garnwerd dichter aan het Reitdiep te liggen en
verplaatste het dorp zich langzaam oostwaarts. Na de Tweede Wereldoorlog had het dorp het
moeilijk met de wederopbouw. Er was sprake van verkrotting en de plannen voor sloop van een deel
van de woningen in de Burgemeester Brouwerstraat lagen al klaar. Gelukkig is door protest van
bewoners en het aankopen van enkele huizen door import de sloop niet doorgegaan.

Huidige situatie
In de woonvisie van de gemeente Winsum (december 2013) wordt het volgende over Garnwerd
vermeld. In Garnwerd is geen sprake van een bouwprogramma. Daar waar het particulieren betreft,
is woningverbetering of vervanging een particuliere aangelegenheid. Wierden en Borgen heeft in
Garnwerd 53 woningen. Voor deze woningen geldt dat energetische verbetering, verkoop of
vervanging denkbaar is. Dit ziet de gemeente Winsum als een maatwerkopgave die Wieren en
Borgen het beste zelf kan invullen. De gemeente heeft hierin geen sturende rol.
Per 1 januari 2015 telt het postcodebied van
Garnwerd 448 inwoners, 220 huishoudens en
ongeveer 200 woningen. Daarvan zijn er 53
van Wierden en Borgen. Onderstaande
tabellen geven meer informatie over
bevolkingsopbouw, type huurwoningen,
locatie en de verhouding koop/huur.
Het postcodegebied loopt van Aduarderzijl tot
aan Wierumerschouw. Het bevat dus naast het
eigenlijke dorp veel landelijk gebied.
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Bevolking
Postcode 9893 Garnwerd

percentage

Gemeente Winsum

percentage

450

100

13850

100

0-24 jaar [personen]

95

21,3

4047

29,2

25-44 jaar [personen]

90

20,2

2861

20,7

45-64 jaar [personen]

185

41,6

4326

31,2

75

16,9

2616

18,9

totaal [personen]
Gem. [jaar]

65+ jaar [personen]
Bron: CBS statistiek bevolking, 2014

Bij de procentuele verdeling valt op dat er relatief weinig jongeren in Garnwerd wonen.
Het aandeel 45 tot 65 jarigen is relatief hoog.
De tabel hieronder laat zien hoeveel huishoudens er zijn. In iets meer dan 27 % van deze
huishoudens wonen ook kinderen. Dat is iets lager dan gemiddeld (34%).

Huishoudens
2014

procentueel

Hh. totaal huishoudens

220

100

Hh. alleenstaand totaal

75

34,1

Hh. samw. zonder kinderen totaal

80

36,4

Hh. samenw + kind en eenoudergez totaal

60

27,3

Bron: CBS statistiek huishoudens

Woningtypen
Eengezinswoning: 35
Grote eengezinswoning: 2
Jongerenwoning: 6
Seniorenwoning: 10
De verhouding koop-huur is 65%-35%. Er zijn relatief veel huurwoningen in Garnwerd. De huurders
blijven over het algemeen lang gebruik maken van een woning; er zijn in verhouding weinig mutaties.
Dertien van de 53 woningen hebben een (streef-) huur in de categorie goedkoop (tot €403,06).
De overige 40 woningen zitten in de categorie betaalbaar (tussen € 403,06 en € 618,24). Er zijn geen
sociale huur woningen in de overige prijsklassen.

Aardbevingen
Sinds augustus 2012, na de aardbeving in Huizinge, is er letterlijk veel onrust in onze provincie. Er
volgden namelijk meer bevingen en ook in Garnwerd is een aanzienlijk deel van de huizen in meer of
mindere mate beschadigd door de aardbevingen.
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Wat vindt het dorp?
Zoals hierboven ook beschreven is woont een groot deel van de inwoners van Garnwerd in een
huurwoning. Dit heeft ons doen besluiten om ook nog een keukentafelgesprek met de huurders te
beleggen.
De huurders geven aan dat zij met veel plezier in Garnwerd wonen. Enerzijds geeft Wierden en
Borgen veel vrijheid in specifieke woonwensen, anderzijds geven huurders aan dat er meer aandacht
voor het onderhoud van de huizen mag zijn. Er zijn weinig problemen tussen huurders en
verhuurder. Het contact tussen huurders en “Wierden en Borgen” zou beter kunnen. Men weet dat
er een huurdersvereniging is, maar hier is weinig direct contact mee.
In de omgeving van de woningen is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het pad tussen de Hunzeweg en Krassumerstraat. Dit pad heeft enig
onderhoud nodig. Verder vindt men het jammer dat het groen maar af en toe wordt onderhouden
en dan direct erg rigoureus. Hier zou een iets voorzichtiger aanpak worden gewaardeerd.
Wij hebben met de verschillende groepen ook gesproken over woonwensen. Met uitzondering van
de jeugd zijn er geen wensen ten aanzien van uitbreiding van het woonaanbod.
Men zou een kleine gezamenlijke woonvorm voor ouderen wel als pluspunt voor het dorp zien. Als
mogelijke locaties wordt gedacht aan de omgeving van de school, de boerderij van Bijl of als
vervanging van bestaande oudere woningen.

Doelstellingen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• Ouderen die willen, kunnen prima blijven wonen in Garnwerd
Korte termijn
• Het groen voor Garnwerd behouden en mogelijk uitbreiden

Actiepunten
•
•
•
•

Mogelijkheden voor een woonvorm voor ouderen onderzoeken
Overleg organiseren over groenonderhoud_(samen met gemeente en Wierden en Borgen)
en vervolgens een Groeninrichtingsplan ontwikkelen
Initiatieven voor onderhoud van het groen ontwikkelen
Bestuur van de Dorpsvereniging zal de ontwikkelingen ten aanzien van de problematiek
rondom aardbevingen volgen en waar nodig met dorp overleggen.
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Cultuur en verenigingen
Het dorp actief

Garnwerd is rijk aan culturele en sportieve activiteiten.

Geschiedenis
Ook hier is de historie rijk. Zo werd in 1899 de Rederijkerskamer IOVIVAT al opgericht en is nog
steeds een bloeiende vereniging. In het verleden waren er nog meer verenigingen die toneelstukken
opvoerden, zoals Nut en Genoegen, Kunst na den Arbeid en het kerkkoor.

Huidige situatie
IOVIVAT kent inmiddels ook een jeugdafdeling; de IOVIVATjes. De jeugdgroep de IOVIVATjes bestaat
ondertussen al z’n dertig jaar. Het kerkkoor bestaat niet meer, maar er zijn nog steeds twee koren
actief in Garnwerd: het Lichtekoor en de Sjanters. Garnwerd heeft ook een aantal beeldende
kunstenaars, waar wij als inwoners trots op zijn.
In de kerk, uit de 12e-13e eeuw, worden nog regelmatig in het voorjaar orgelconcerten gegeven.
De stichting Oude Groninger kerken heeft onlangs het initiatief genomen om basisschoolleerlingen
meer te betrekken bij dit oude culturele erfgoed.
De ijsbaanvereniging Reitdiep (1924) beschikt over een fraaie ijsbaan met verenigingsgebouw,
gelegen tegen de oude wierde.
Verder zijn er veel jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals onder anderen het dorpsfeest Garnwerd
Grandioos, Jazz fietstocht, de Reitdieptochten, de 40 om Garnwerd, Te Gast in Garnwerd en het
Risktoernooi. Veel van de in Garnwerd georganiseerde activiteiten trekken bezoekers uit de gehele
regio.
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Wat vindt het dorp?
In de keukentafelgesprekken komt duidelijk naar voren dat iedereen trots is op de bruisende
activiteiten die Garnwerd kent. Men vindt het belangrijk om de positieve uitstraling die Garnwerd
heeft te behouden.
Er zou wel meer in de kerk georganiseerd kunnen worden. Als tip wordt nog genoemd vaker
aanspraak te maken op subsidies. Garnwerd houdt nu de eigen broek op.

Doelstellingen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• Behouden van ons rijke culturele leven en de vele activiteiten
Korte termijn
• Zie boven

Actiepunten
•
•

Samen fondsen aanboren
Dorpsactiviteiten worden op elkaar afgestemd en gezamenlijk wordt de
dorpsactiviteitenagenda gevuld.
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WMO en participatie-samenleving
Garnwerd blijft het doen

In Nederland wordt steeds meer gesproken over de verandering van zorgstaat naar participatiesamenleving. Volgens Wikepedia is een participatiesamenleving een samenleving waarin iedereen die
dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de
(landelijke) overheid. Deze gedachte kun je toepassen in je eigen gezin of familie en buren
(mantelzorg), maar ook in je dorp (dorpsbudgetten, woonomgeving voor ouderen).

Wat vindt het dorp?
In Garnwerd staat iedereen achter deze nieuwe samenlevingsvorm. Wij vinden dat wij met elkaar
moeten zorgen voor dorpsgenoten die mogelijk hulp nodig hebben. Mogelijk zouden wij dit eens
moeten inventariseren of het initiatief “Garnwerd Doet” in een meer vaste vorm moeten gieten.
De dorpsbudgetten wordt een warm hart toegedragen, met hier en daar een kanttekeningen.
Tot hoever gaat de verantwoordelijkheid, voor welke periode wordt een verantwoordelijkheid
aangegaan, wordt iedereen verplicht iets te doen of komt het weer op dezelfde mensen neer?
Nu zie je ook dat dezelfde mensen veel doen als vrijwilliger.

Doelstellingen en actiepunten
Doelstellingen
Lange en middellange termijn
• In Garnwerd kun je met vertrouwen wonen, ook als je hulp of zorg nodig hebt
• Dorpsbudgetten aanwenden voor eigen projecten en diensten over behulpzaamheid,
saamhorigheid e.d.
• In Garnwerd durven we elkaar om hulp te vragen en zijn we bereid elkaar de helpende hand
te bieden als dat (even) nodig is.
Korte termijn
• Vraag en aanbod van mantelzorg in Garnwerd onderzoeken, evenals de matching hiertussen.
Eventueel verbeteringen voorstellen en in overleg met de gemeente (WMO en mantelzorg)
en Garnwerd Doet de uitvoering ter hand nemen.
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Actiepunten
•
•
•
•

•

Overleg met gemeente en Wierden & Borgen over haalbaarheid kleine woonvorm voor
ouderen
‘Garnwerd Doet’ voortzetten
‘Garnwerd Deelt’ uitbreiden
Onderzoeken of Garnwerd Doet en Garnwerd Deelt en de Mantelzorg in het dorp in
samenhang geborgd kan worden in een organisatievorm van en voor de inwoners van
Garnwerd, mogelijk in de vorm van een Zorgcoöperatie.
Vinger aan de pols houden: is en blijft er in Garnwerd balans tussen hetgeen mensen bereid
zijn te doen voor elkaar en de behoefte aan hulp en aandacht?
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Conclusie en samenvatting
Conclusie
Tijdens de beginfase van de dorpsvisie hebben wij van het bestuur van de dorpsvereniging Garnwerd
eo een opdracht gekregen, waarin ook enkele doelen zijn geformuleerd. Hebben wij deze doelen
ook behaald?
In de inleiding zijn de volgende doelen vastgesteld:

Doelen:
•
•

Vaststellen welk ideaalbeeld de Garnwerders hebben van hun dorp in de nabije toekomst
en hoe zij denken dat dit verwezenlijkt kan worden.
In overleg en samenwerking met de gemeente streven naar realisatie van haalbare doelen.

Nevendoelen:
•
•

Personen en groepen met tegengestelde meningen en inzichten met elkaar in gesprek
brengen en het slechten van geschillen hieromtrent.
Via de inhoud en uitstraling van het document en film bijdragen aan promotie van het dorp.

Deze dorpsvisie is een visiedocument, waarin de gedachten en wensen van de dorpsbewoners in
beschreven is. Gezamenlijk zijn er doelen geformuleerd om aan te geven waar wij als dorp de
komende 10 jaar naar toe willen werken. De actiepunten kunnen helpen om de doelen te realiseren,
maar de doelen zijn nog niet gerealiseerd. Tijdens het proces zijn er natuurlijk verschillen in
meningen geweest, maar in goede harmonie is er naar oplossingen gezocht.
Garnwerd heeft een positieve uitstraling naar de omgeving. Er zijn veel activiteiten die bekend zijn
en waar ook vele buitenstaanders op af komen. Ook het afgelopen jaar zijn er veel zaken gebeurd,
die Garnwerd weer positief op de kaart hebben gezet, ook al zijn er natuurlijk soms ook minder leuke
dingen die het nieuws halen. Maar samenvattend wint het positieve gevoel en daar kunnen wij ook
trots op zijn.
Wij hopen dat deze dorpsvisie het bestuur en het dorp helpen om nu samen verder te gaan in de
ingeslagen weg en dat wij over 10 jaar kunnen zeggen dat vele van de geformuleerde doelen ook
gerealiseerd zijn.
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Samenvatting
In deze samenvatting zetten wij de kernbegrippen en actiepunten per onderwerp nog even op
een rij.

Buitengebied en natuur
Kernbegrippen

Mooi en afwisselend

Actiepunten

Wie verantwoordelijk

Afgewerkt per

Wie verantwoordelijk

Afgewerkt per

Wie verantwoordelijk

Afgewerkt per

Overleg met de gemeente, het Groninger
landschap en agrariërs over het beheer van
de bermflora en een wandelpad langs de
dijk-zuidoost.
Ontwikkelen van een plan om het
‘Driehoekje’ opnieuw in te richten (Samen
met jeugd, commissie BiBuZa en commissie
energie)
Onveilige fietspaden melden aan de
gemeente
Verbeteren van het ooievaarsnest

Verkeer
Kernbegrippen

Verkeersdeelnemers verantwoordelijk

Actiepunten
Op de parkeerplaats aan de zuidzijde van
Garnwerd
o verlichting aanleggen
o bestrating verbeteren
o papiercontainer uit het
zicht plaatsen
Samen met gemeente en bewoners het
plan ‘Gedeeld Ruimtegebruik’ van de
commissie BiBuZa uitwerken

Recreatie en toerisme
Kernbegrippen

Kleinschalig en intens

Actiepunten
Dorpsvereniging is actief betrokken bij het
afstemmen van de balans tussen rust en
activiteiten voor alle bewoners
Duidelijkheid verschaffen over status
Pierenbadje
Pleisterplaats voor toeristen regelen
(tijdens de wintermaanden op enkele dagen
van de week)
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Energie en duurzaamheid
Kernbegrippen

Duurzaam en energieneutraal
Wie verantwoordelijk

Actiepunten

Afgewerkt per

Verder ontwikkelen van het zonnecollectief
Samen werken aan bewustwording en
visievorming op bv workshops
Herinvesteren van een deel van de
energiebijdragen in het dorp

Jeugd en school
Kernbegrippen

Een school voor het dorp en een dorp voor de school
Wie verantwoordelijk

Actiepunten

Afgewerkt per

Plan maken voor het opknappen van het
oude schoolplein, het speeltuintje en het
voetbalveld. (samen met de gemeente)
Coördinator benoemen voor ‘de school als
ontmoetingsplek’ (samen met school)

Januari
2016

Uitwerken van het projectplan ‘Nieuwe
Akkers’

Bedrijven
Kernbegrippen

Bedrijvigheid zichtbaar
Wie verantwoordelijk

Actiepunten
Sneller internetmogelijkheden onderzoeken
Coördinator benoemen voor een
internetsite voor bedrijven
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Wonen
Kernbegrippen

Samen initiatieven nemen

Actiepunten

Wie verantwoordelijk

Afgewerkt per

Wie verantwoordelijk

Afgewerkt per

Wie verantwoordelijk

Afgewerkt per

Mogelijkheden voor een woonvorm voor
ouderen onderzoeken
Overleg organiseren over
groenonderhoud_(samen met gemeente en
Wierden en Borgen) en vervolgens een
Groeninrichtingsplan ontwikkelen
Initiatieven voor onderhoud van het groen
ontwikkelen
Bestuur van de Dorpsvereniging zal de
ontwikkelingen ten aanzien van de
problematiek rondom aardbevingen volgen
en waar nodig met dorp overleggen.

Cultuur en verenigingen
Kern

Het dorp actief

Actiepunten
Samen fondsen aanboren
Dorpsactiviteiten worden op elkaar
afgestemd en gezamenlijk wordt de
dorpsactiviteitenagenda gevuld.

WMO en participatiesamenleving
Kern

Garnwerd blijft het doen

Actiepunten
Overleg met gemeente en Wierden &
Borgen over haalbaarheid kleine woonvorm
voor ouderen
Vinger aan de pols houden: is en blijft er in
Garnwerd balans tussen hetgeen mensen
bereid zijn te doen voor elkaar en de
behoefte aan hulp en aandacht?
‘Garnwerd Doet’ voortzetten
‘Garnwerd Deelt’ uitbreiden
Onderzoeken of Garnwerd Doet en
Garnwerd Deelt en de Mantelzorg in het
dorp in samenhang geborgd kan worden in
een organisatievorm van en voor de
inwoners van Garnwerd, mogelijk in de
vorm van een Zorgcoöperatie.
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Slotwoord
Met veel plezier heeft de commissie dorpsvisie gewerkt aan dit document en de bijbehorende film.
Wij zijn trots op ons dorp en zijn inwoners. Want ook nu geldt dat zonder de inbreng en medewerking van de vele “Garnwerders” het niet mogelijk was geweest deze twee producten tot stand
te brengen. Wij willen iedereen hier hartelijk voor bedanken.
Naast de medewerking van de inwoners van het dorp, hebben wij ook financiële ondersteuning
gekregen voor het realiseren van deze dorpsvisie en het maken van de film. Wij willen onze dank
uitspreken naar de Gemeente Winsum en het Loket Leefbaarheid voor het beschikbaar stellen van
de financiële middelen.
Wij realiseren ons echter dat het maken van deze visie maar een zeer klein onderdeel van het geheel
is. Het echte werk gaat nu beginnen. Met het aanbieden van deze dorpsvisie aan de dorpsvereniging
en de gemeente Winsum hopen wij een eerste stap in de goede richting gemaakt te hebben. Wij zijn
van mening dat er in Garnwerd voldoende draag- en daadkracht is om de volgende stappen ook te
kunnen zetten. Het gesprek met de gemeente Winsum en met de woonstichting Wierden en Borgen
heeft ons doen sterken in onze mening dat er veel mogelijk is in kleine gemeenschappen.
Wij wensen de dorpsvereniging veel succes bij het verder uitwerken van de doelen en actiepunten.

Commissie dorpsvisie

Deze dorpsvisie is mede mogelijk gemaakt door:
•
•

Gemeente Winsum
Loket Leefbaarheid
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