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Inlei ding.
Het ontwerp-komplan in deze nota toegelicht met tekst en bijbehorende foto's en illustraties heeft tot doel inzicht te geven in de voorgestelde toekomstige ontwikkeling van de
kom van Grouw.
Dit ontwerp-plan zal, nadat het 22 januari 1974 op een hearing getoetst is aan de mening
van de belanghebbenden, uitmonden in een bestemmingsplan voor de kom, voorzien van een
juridisch kader.
De samenleving en daarmee ook de stedebouw is voortdurend aan verandering onderhevig.
De belangen, de inzichten en de behoeften wijzigen zich, waardoor de gemeentelijke
overheid zich aanhoudend genoodzaakt ziet zich hiervan op de hoogte te houden en de
konklusies die daaruit voortvloeien, in het beleid tot uitdrukking te brengen
Bij de totstandkoming van de visie die aan het ontwerp-plan ten grondslag ligt werden
adviezen uitgebracht door het raadgevend ingenieursburo Ir.R.Hajema en Partners BV te
Assen, waarbij voortdurend nauw overleg plaats had met de Dienst Gemeentewerken. Ook
werd door het Kol lege van Burgemeester en Wethouders een advieskommissie in het leven
geroepen, die tot taak had, naar aanleiding van het reeds ontwikkelde eerste ontwerpplan advies uit te brengen aan de gemeentelijke overheid. Voorts hebben een aantal studenten in de Planologie van de Rijksuniversiteit te Groningen op eigen initiatief een
onderzoek verricht, dat tenslotte uitmondde in een rapport. In de kosten van dit onderzoek verleende de gemeente een subsidie en zij stelde gegevens en materiele hulp beschikbaar.
In 1966 werd het initiatief genomen een zgn. kommenplan te ontwikkelen. Na de nodige
voorbereidende verkenningen, studies en besprekingen, kwam in 1969 het eerste ontwerpplan gereed. Hierin waren de uitgangspunten, voortkomende uit de toen bestaande visie
ten aanzien van de ontwikkeling van Grouw verwerkt, benevens enkele alternatieve mogelijkheden. Dit ontwerp-plan werd getoetst aan de mening van belanghebbenden tijdens een
openbare bijeenkomst in jt ii1. Uit de talrijke reakties werd de grote betrokkenheid duidelijk, die er bestaat ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van de Kom.
Kritische opmerkingen, die over de ontwikkelde plannen voor de Kom werden gemaakt, zijn
bij de verdere uitwerking van het plan in overweging genomen en ook werden een aantal
punten herzien tengevolge van gewijzigde inzichten.
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de eerder genoemde advieskommissie haar rapport had uitgebracht, werden de daarin
Nadat de
opgenomen adviezen door het Kol lege van Burgemeester en Wethouders mede betrokken bij
het bepalen van een duidelijk standpunt. De daaruit voortvloeiende konklusies werden
in samenwerking met de stedebouwkundige verwerkt in het thans voorgelegde ontwerp-plan
en de bijbehorende toelichting.
Ten aanzien van het plan kan nog medegedeeld worden, dat het in twee fasen wordt voorbereid. Omdat een gedetailleerde uitwerking van het woongebied Oosterveld veel tijd in
beslag neemt, zal dit gedeelte in een volgende fase worden uitgewerkt.
In deze nota worden uitspraken en voorstellen gedaan voor het gebied rondom de kerk,
Kleine Buren en Zevenhuizen. Ten aanzien van de Westerbuurt is een eerste sugqestie gedaan, die nog nadere uitwerking behoeft.
Tenslotte kan vermeld worden dat Burgemeester en Wethouders het initiatief hebben genomen gedeelten van de Kom van Grouw als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen.
Aan deze nota is, naast de illustraties in de vorm van foto's en tekeningen en de toelichtende kaartjes, nog een kaart toegevoegd, schaal 1:1000, waarop de voorgestelde ingrepen staan aangegeven.
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Resultaten van het onderzoek.
1. De historische ontwikkeling van Grouw en analyse van de huidige situatie.
Het dorp Grouw behoort tot de gemeente (vroeger de Grietenij) idaarderadeel en is gelegen
in het z.g. Lage Midden van Friesland. Al van ouds is Grouw een typisch waterdorp; een
groot. deel van het omliggende land was laag, waterrijk en aanvankelijk niet gekultiveerd.
Men spreekt wel van een archipeldorp, omdat het dorp gebouwd was op een kompleks eilandjes, die door grachtjes en haventjes van elkaar gescheiden waren. Het dorp was, afgezien
van een smal voetpad vanaf Irnsum, alleen via het water bereikbaar. Het duurde tot 1759
voor een weg (een modderweg !) vanaf lrnsumerzijl werd aangelegd, die pas in 1842 werd
verhard en die Grouw uit zijn isolement verloste. Toch moet men dat isolement, gerekend
naar de maatstaven van vroeger eeuwen, niet als iets heel ongewoons opvatten. Hoeveel
dorpen in Friesland waren er niet, die in het natte jaargetijde over land via modderige
wegen vrijwel niet bereikbaar waren en waar ook dikwijls van waterwegen gebruik moest
worden gemaakt (trekschuit).
Reeds in de middeleeuwen werd de kerk gebouwd (12e eeuw). Daaromheen stond een aantal
dicht opeen gebouwde huisjes gegroepeerd, bewoond door mensen die zich aanvankelijk met
visserij en scheepvaart bezig gehouden zullen hebben. Het interne verkeer wikkelde zich
voor een belangrijk deel via de watergangen in het dorp af. Deze watergangen werden,
nadat Grouw via het land beter bereikbaar was geworden, op een enkele uitzondering na,
alle gedempt in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw.
Ondanks de vele veranderingen, die in de loop der tijd plaatsvonden, en de ingrepen
die daardoor noodzakelijk waren, is in Grouw nog veel van de oorspronkelijke struktuur
overgebleven en zijn vele uit historisch oogpunt waardevolle panden bewaard, waarvan
enkele als monument gerestaureerd. Het aanzicht en het silhouet van het dorp zijn echter
sterk veranderd door belangrijke industrievestigingen, nieuwe uitbreidingen, ingrepen
en voorzieningen ten behoeve van de scheepvaart, de enorm toegenomen watersport en rekreatie en het verkeer over land. Het aantal woningen in de oude kom is door sanering
en door fabrieksuitbreiding sterk teruggelopen.
Door de gunstige ligging aan een drukke scheepvaartroute heeft het dorp zich de eeuwen

-7door op het water georiënteerd en vestigden er zich bedrijven die rechtstreeks met de
scheepvaart te maken hadden: scheepswerven, zeilmakerijen, een touwslagerij; verder bedrijven die via het water een goede vervoersmogelijkheid hadden voor grondstoffen en
produkten: twee houtzaagmolens, een korenmolen, een olieslaqenij of oliemolen (die inmiddels alle van het toneel verdwenen zijn), later de belangrijke houtverwerkende industrie van Halbertsma en een fabriek voor zuivelwerktuigen (Volma). Ook mag in dit
verband genoemd worden de zuivelhandel, die vooral in de 18e en 19e eeuw niet onbelangrijk Ts geweest.
Vanaf de 17e eeuw konsentreerde zich op het huidige Halbertsma's Plein (destijds Koemarkt geheten) het marktgebeuren; er verrezen daar een waaagebouw en een korenmolen.
De aanvankelijk langzaam groeiende situatie stond er borg voor dat de identiteit van
Grouw niet werd verstoord omdat de bestaande struktuur in staat was zich voortdurend
aan de veranderende omstandigheden aan te passen.
Er bestond veel verschil tussen de bouwsels. Verder werden de huizen en woonbuurten
gekenmerkt door een zeer kleine schaal, lage goothoogten, geringe gevelbreedten en de
toepassing van talrijke ornamenten, dakkapellen en veelal de toepassing van natuurlijke
materialen. Daarbij de nauwe profilering van de wenen, ook weer de simpele materiaalbehandeling en de beslotenheid die nog versterkt werd door het bochtige verloop van de weg
De kontrasten werden nog vergroot door de afwisseling in ruimten b.v. van de smalle
steegjes met het ruime Halbertsma's Plein of de ruimte rondom de kerk en tenslotte het
verrassingselement, dat ontstond door plotselinge uitzichten op de hoek of doorkijkjes
naar het water.
Het zijn situaties die in sterk kontrast staan met nieuwe uitbreidingen die ruimer
zijn opgezet en waar meer speelruimte aanwezig is, maar waar ook van een grotere eenvormigheid sprake is.
Veel bewoners zijn uit de Kom vertrokken, omdat de woningen niet meer voldeden aan de
steeds hoger wordende eisen van kwaliteit en ruimte. De verlaten woningen worden veelal
gebruikt als opslagplaats, autostal 1 ing of voor de vestiging van ambachtelijke bedrijven.
Ook werden ze wel als tweede woning ingericht, waardoor ze slechts een gedeelte van het
jaar in gebruik zijn, hetgeen niet bijdraagt aan de levendigheid en het goed funktioneren
van de Kom. Deze huizen zijn gekonsentreerd voornamelijk rondom de kerk en zijn te vinden
in de Kleine Buren en het gebied tussen de Hoofdstraat en de Gedempte Haven.

2. Bebouwing.
Binnen de plangrenzeri heeft, naast de reeds omschreven analyse van de karakteristiek van
Grouw, een inventarisatie plaatsgevonden van alle panden aan de hand van waardering voor
onderstaande kriteria:
(bijlage 1)
- bouwkundige kwaliteit
- architektonische kwaliteit (bijlage 2)
(bijlage 3)
- woontechnische kwaliteit
Bij de bouwkundige kwaliteit wordt aandacht besteed aan de technische staat waarin het
pand verkeert, zoals de staat van onderhoud, de in- en uitwendige konstruktie.
Nagenoeg de gehele woningvoorraad in het Komgebîed is gebouwd voor de oorlog. Enkele
gedeelten zoals het gebied ten noorden van de kerk, Westerbuurt, Kleine Buren en Zevenhuizen dateren uit de 18de en l9de eeuw. Oosterveld is gebouwd, mede onder invloed van
de uitbreiding van de industrie van Halbertsma, tussen 1905 en 1942.
Bij de architektonische kwaliteit is gelet op het uiterlijk van het pand. Deze wordt
bepaald door een goede schaal en vormgeving en ook speelt de historische waarde hierbij
een belangrijke rol. Bij de beoordelinq wordt aan de hand van de bestaande karakteristiek van de bebouwing van Grouw en specifiek die in de onmiddellijke omrieving van het
bewuste pand, gekeken of het past in het totale beeld.
Tenslotte de woontechnische kwaliteit, die uiteraard alleen bij woningen wordt vastgesteld en voortkomt uit de mate van bewoonbaarheid. Deze kwaliteitsbeoordeling is
sterk subjektief, omdat het nog niet gelukt is een verantwoord normensysteem op te
zetten.
Bij de hier toegepaste waardering is uitgegaan van de totale woonsituatie. Hierbij
let men op:
- ligging ten opzichte van de direkte omgeving; geluidshinder, openbaar groen, uitzichten, eigen tuin, gunstige ligging ten opzichte van de zon.
- afmetingen van de woonruimte, beneden- of bovenwoning en de aanwezigheid van toilet
en voldoende slaapkamers.
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Tenslotte kan gezegd worden dat groepen woningen die een eenheid vormen en een bepaalde kwaliteit bezitten uit historische en architektonisch oogpunt, zoals de bebouwing rondom de kerk, Kleine Buren en Westerbuurt, hoger gewaardeerd worden.
Naast de kwaliteitskaarten wordt nog verwezen naar een funktiekaart welke ook een indruk geeft van de totale woningvoorraad in het Komgebied (bijlage )4).
De kwatiteitskaarten zijn allen van 5 waarderingsnivo's voorzien.
3. Groen.
De totale groenaanplant is in het Komgebied geïnventariseerd (bi lage
Hierbij is vastgelegd:

5).

- de plaats
- de soort.
In de planopzet wordt aangegeven op welke wijze het bestaande groen moet worden verzorgd
en kan worden beschermd, en waar nieuwe aanplant voorgesteld wordt.
Het meest karakteristieke groen in de Kom bevindt zich in het oudste gedeelte van Grouw
op het kerkhof, een terpachtige verhoging met in het midden de uit de 12de eeuw daterende
hervormde kerk. Enkele zeer oude kastanjes met een gemiddelde hoogte van 25 m en een kroon
van 15 m doorsnede staan rondom de kerk op het kerkhof.
Op het Halbertsma's Plein (het Grien) staan L linden. De bomen stonden voor een schoolgebouw, dat afgebroken werd en waarvoor een parkeerterrein in deplaats kwam. Verder bevindt er zich een uit historisch oogpunt belangrijk nroot gazon, met centraal daarop de
muziektent.
Ten noord-oosten van de kerk ligt de Minne Finne, laaggelegen weidegrond, omringd door
een oeverbeplantirig van wilgen en in het midden nog twee solitaire elzen (alleenstaande
bomen). Een gedeelte van dit gebied is bebouwd met fabrieksgebouwen van Volma. Het gebied wordt begrensd door de Volmaweg, met een zeer dichte laanbeplanting van populieren.
Vanaf de Volmaweg is het uitzicht op het Pikmeer zeer karakteristiek, mede door de aanwezigheid van een mîniatuurmolen op de oever.
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Enige zeer hoge en tot volledige wasdom gekomen bomen staan bij de entree van de dorpskom tussen Zevenhuizen en het gebied Kleine Buren en Westerbuurt. In kombinatie met de
aantrekkelijke monumentale bebouwing, vormt deze doorgang een verrassingselement. Als
gevolg van de toename van het verkeer worden enkele bomen ernstig bedreigd met beschadiging en grondverdichting. In de nieuwe ontsluitingsstruktuur, welke in het hoofdstuk
verkeer wordt behandeld, zijn dan ook maatregelen getroffen door middel van herziening
van de tracering van de Parkstraat.
Tenslotte zijn in de gehele Kom verspreid solitairen aanwezig, die vaak door verkeer
tengevolge van verkeerde behandeling bedreigd worden. Extra aandacht wordt in het plan
aan deze bomen besteed.
Tevens draagt de beplanting van enkele partikuliere tuinen nog belangrijk bij aan het
totaal van het aanwezige groen.
4.

Bevolking, woningbestand en detailhandel.

De bevolkingsgroei in Grouw is sterk te noemen vooral door migratie van jonge gezinnen
uit alle sociale lagen.
Tevens is er al jarenlang een tendens tot vergrijzing van de Kombevolking waarneembaar. Veel gezinnen met kinderen zijn uit de dorpskom verdwenen en in de nieuwe wijken
gaan wonen. De dorpskern ontvolkte hierdoor langzamerhand, maar kreeg ook een eenzijdige
en daardoor onevenwichtige bevolkingssamenstelling. Veel woonhuizen hebben in de loop
van de tijd een andere bestemming gekregen. Ze zijn bij andere woningen gevoegd of
worden als bedrijf, opslagruimte of autostalling gebruikt.
De levendigheid van de Kom wordt door deze ontwikkeling nadelig beînvloed. Haar leef baarheid is vooral afhankelijk van in de Kom wonende gezinnen met kinderen.
De excentrisch geografische ligging van de Kom heeft er toe geleid, dat een toenemend
deel van de dorpsbevolking zich op steeds grotere afstand van de Kom vestigde.
In de onmiddellijke omgeving van de Kom, met name in de woonwijk Oosterveld, is geen
uitbreiding van de bevolking te verwachten, doch vindt daarentegen gezinsverdunning
plaats.
De levendigheid en koopkracht van de Kom is omstreeks vier maanden van het jaar sterk
afhankelijk van de toeristen en hierop is dan ook een groot deel van het winkelapparaat
afgestemd.
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In verhouding is het winkelapparaat te Grouw aanmerkelijk groter dan overeenkomt met het
gemiddelde vloeroppervlak van winkelvestiginqen in Nederland.
Het vrij uitgebreide en goede winkelbestand in de Kom is gedurende de overige periode
dus alleen aangewezen op de bevolking van Grauw. Er wordt echter in toenemende mate
konkurrentie van Leeuwarden ondervonden en dit wordt nog versterkt door de verbeterde
kommun i kat i emi ddelen.
Ten opzichte van het wonen in de Kom wordt het wonen in de nieuwe wijken steeds aantrekkelijker. De Kom zal haar nieuwe bewoners steeds meer moeten werven uit een kleine
minderheid. Een minderheid die geïnteresseerd is in oude woonsituaties met hier en daar
aantrekkelijke hoekjes, de kleinschaligheid en de herbergzaamheid (beschutting). Voorts
prefereert zij de di rekte bereikbaarheid van voorzieningen, de afwisseling, de levendigheid en de funktieverschîllen boven de vaak meer eentonige en minder karakteristieke uitbreidingen.
Naarmate de oude dorpsbevolkinq uitsterft, wordt de emotionele binding met de oude Kom
als woongebied een aflopende zaak. Zij dient voor de volgende generatie weer nieuw leven
ingeblazen te worden door haar weer aantrekkelijk te maken voor bewoning.
De ruimtebehoefte is een eerste vereiste geworden. Veel panden verloren hun oorspronkelijke bestemming Detailhandelsvestîgîngen maakten plaats voor woonfunktîes, opslag,
stalling of voor een bedrijfsuitbreiding, wat neerkomt op minder verkeer van mensen in
de Kom buiten het toeristenseizoen.
Door de sterke verkeersontwikkeling hebben in de Kom verschillende ingrepen plaatsgevonden. Het verdwijnen van karakteristieke bebouwing, watergangen en groen betekende
een aantasting van haar oorspronkelijke charme.
De teruggang van het inwonertal van de Kom gaat thans echter aanmerkel 1 jk trager. Het
aantal woningen is in de laatste jaren ge] i jk gebleven. Wel heeft in de loop van de
tijd gezinsverdunning plaatsgevonden. Hoewel veel negatieve aspekten de revue zijn gepasseerd, kan opgemerkt worden, dat zich de laatste tijd een aantal migranten in de
Kom vestigt. Door de gunstige ligging van Grauw ten opzichte van grote plaatsen in
de direkte omgeving zoals Leeuwarden, Heerenveen en Sneek, het landelijke karakter
en de gunstige ligging ten opzichte van de rekreatiegebieden, bestaat er een sterke
voorkeur Grauw als woonplaats te hebben. Hierdoor wordt ook de levendigheid van de Kom
bevorderd. Hoewel in kleinere kernen over het algemeen een aantal elementen op het ver-

vlak ontbreken, bestaat er niettemin een bereidheid om het huis in de stad te
zorgende vlak
ruilen voor een woning in een dorp. Het buiten kunnen wonen, de rust en de dorpsbinding
zijn blijkbaar zwaarder wegende elementen dan een hoog verzorgingsnivo van de eigen
woonplaats. Hoewel het verzorgingsnivo van Grouw redelijk is blijven de forensen hun
inkomen toch voor een belangrijk deel elders besteden.
Naast de forensen is er een kategorie bootbezitters met een vaste ligplaats in Grouw,
die evenwel minder gebruik maken van het winkelapparaat dan de passanten, die Grouw
per boot aandoen.
In het totale winkelapparaat heeft, naast de ontwikkelingen die zich specifiek in
Grouw voordeden, een schaalvergroting plaatsgevonden. Konkurrentie noodzaakte tot
kostendrukkende en omzetverhogende distrîbutietechnieken, zoals het gebruik van rijdende winkels. Er is een bundeling van krachten nodig om de verkoop zo doeltreffend
mogelijk te laten funktioneren, maar ook is verscheidenheid in het winkelapparaat een
voorwaarde, om de funktie van het centrum als middelpunt van gezelligheid en als ontmoetingscentrum te benadrukken.

5.

Sociaal-kulturele voorzieningen, rekreatie en werkgelegenheid

De emotionele gebondenheid van de bewoners aan het dorp is groot. Zij identificeren
zich sterk met Grouw. Deze dorpsbinding blijkt uit het feit, dat de grote meerderheid
het belangrijk vindt de Kom zoveel mogelijk in de huidige staat te behouden.
Typische en specifieke herkenningspunten zijn de N.H,Kerk en omgeving, de nauwe kleinschalige straten en steegjes, de verrassende doorkijkjes, het element water en de beslotenheid.
Daarnaast vinden elk jaar in Grouw enkele belangrijke evenementen plaats, zoals St.
Pieter, het Kaats-gebeuren, de kermis en de F.F.F,-feesten.
Veel bewoners zijn lid van één of meer verenigingen. In het rapport dat door de studenten in de planologie werd uitgebracht is uit een enquête gebleken, dat er grote
behoefte bestaat aan een gemeenschapshuis. Het zeer aktieve verenigingsleven dat er
bestaat, kan niet volledig tot ontplooiîng komen door gemis aan voldoende akkommoda
tie. Er blijkt grote behoefte te bestaan aan een ruimte, waar meerdere aktiviteiten
kunnen plaatsvinden, zoals hearings, diskussiebijeenkomsten, repetities, uitvoeringen,
toneelavonden en voorlichting.

Het verenigingsleven blijkt vooral intensief te worden beoefend door de oorspronkelijke
bewoners en minder door de "import". De grootste belangstelling bestaat er voor sociaalkulturele organisaties en voor sportverenigingen.
Het blijkt dat de zaalruimte voor sportbeoefening ook onvoldoende is, maar er zijn al
initiatieven genomen buiten het Komgebied de zaalakkommodatie uit te breiden met een
nieuw kompleks.
Bepaalde voorzieningen (b.v. scholen, dokter, tandarts) hebben zich in de loop van de
tijd naar buiten verplaatst. De levendigheid van de Kom is hier niet mee gebaat. Naast
het handhaven van de woonfunktie moet ook getracht worden zoveel mogelijk sociaal-kulturele voorzieningen binnen het Komgebied te houden.
Tussen de bewoners, die de Kom van Grouw al vanouds bevolken, is het onderlinge kontakt
erg sterk en het woonmilieu wordt door hen hoog gewaardeerd. Deze onderlinge band is
grotendeels een gevolg van de geîsoleerde ligging van oudsher en van de gezamenlijke
belangstelling voor het water.
Deze gesloten dorpssamenleving werd sterk verstoord toen Grouw uit zijn isolement werd
gehaald door de verbeterde verbindingen met het omliggende Friese land. Hieraan hebben
ook de rekreatie en het forensisme meegewerkt.
Het toerisme in Grouw betreft de watersport en spitst zich toe op de vakantie-rekreatie.
Grouw heeft een sterke aantrekkingskracht op beoefenaren van de watersport. Op hoogtij dagen, wanneer het skûtsjesilen, St. Pieter en de kermis plaatsvinden, wordt dit nog
aangevuld met dagjesmensen.
De werkgelegenheid in Grouw is voornamelijk gelegen in de industrie en de dienstverlenende sektor. Daarnaast is een klein aantal mensen werkzaam in de verschillende ambachtelijke bedrijven.
Door het sterk toegenomen forensisme werkt ongeveer 50 van de bewoners elders.
De werkgelegenheid in de Kom is een belangrijk aspekt voor de levendigheid. Voor kleine,
in de Kom gevestigde en daarop aangewezen bedrijven, zullen voor noodzakelijke uitbreidingen beperkte mogelijkheden niet uitgesloten moeten zijn. De werkgelegenheid in de
Kom dient echter niet te worden bevorderd door uitbreidingen -buiten het bij bestemmingsplan bepaalde gebied- van de aanwezige industrie, die in het verleden het beeld van de
dorpskom sterk is gaan beheersen. Dit gevaar is echter niet meer aanwezig, sinds voor
een aantal jaren hierover afspraken zijn gemaakt tussen de gemeentelijke overheid en
de betrokken industrie. Met het gereedkomen van het bestemmingsplan voor de Kom, zal
deze afspraak ook haar juridische bevestiging hebben gekregen.

-206. Verkeer.
Voor het funktioneren van de samenleving zijn vervoer (verplaatsing van personen, goederen
en informatie) en het daarbij behorende verkeer (verplaatsing van vervoermiddelen) onmisbaar.
Aan het vervoer en het verkeer zijn echter problemen verbonden. Praktisch iedere burger
ervaart dagelijks, direkt dan wel indirekt, moeilijkheden, die met het vervoer en het
verkeer en wel hoofdzakelijk met dat te land, verband houden.
Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd:
- ongevallen
- verkeersopstoppingen
- geringe mate van bereikbaarheid
- geprikkeldheid der verkeersdeelnemers
- overlast voor bewoners van met name smalle straten
- last van lawaai en hinder van uitlaatgassen
- ontsiering van het dorpsbeeld.
De toename van het wegverkeer en de verandering van het gebruik van vervoermiddelen
heeft Grouw in de loop der jaren een ander beeld gegeven. Vroeger speelde het vervoer
zich hoofdzakelijk te water af; heden ten dage echter hebben de verkeerswegen deze
vervoerstaak overgenomen.
Dit manifesteert zich met name in de Kom, waar het eertijds zo waterrijke beeld grotendeels is verdwenen.
Tot voor weinige jaren was de druk van het gemotoriseerde verkeer nog zodanig, dat nog
niet van de eerder genoemde moeilijkheden kon worden gesproken.
Vooral de toename van het personenautobezit, de groei van de bevolking en van de rekreatie en de aanwas van het gemotoriseerde transport ten behoeve van de industrie,
hebben de laatste jaren ertoe bijgedragen, dat grote delen van de Kom en van Ooster veld dagelijks met de gevolgen van dit toegenomen verkeer worden gekonfronteerd.
Sprekende voorbeelden van konfl iktpunten zijn:
- de smalle Hoofdstraat
- de vernauwing in de Parkstraat
- de straten van Oosterveld.
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Bovendien is door het ontbreken van een hiërarchische opbouw en doordat het gemotoriseerde verkeer van vrijwel iedere straat in de Kom en Oosterveld gebruik kan maken,
sprake van een onduidelijke wegenstruktuur (bijlage 6).
Wat de verbindingen betreft die buiten de Kom en Oosterveld zijn gelegen, kan gesteld
worden dat deze tot op heden voldoen.
Grouw beschikt over een goede spoorwegverbinding en een redelijke busverbinding, ter wijl de land- en waterwegen voldoen aan de huidige daaraan te stellen eisen.
Het profiel van de Stationsstraat en in het verlengde daarvan, de Parkstraat, doet
ruim aan (plm. 10 m).
Ten aanzien van de straten in de Kom en Oosterveld kan worden gesteld dat het gemotoriseerde verkeer gedurende het gehele jaar, maar zeker in het zomerseizoen, ter plaatse
problemen oplevert.
Dit is een gevolg van de overwegend nauwe straten en stegen, de geringe mogelijkheden
tot parkeren (gevolg parkeeroverlast in de toch al nauwe straten) en van het feit dat
een groot gedeelte van het industriële verkeer van de betrokken straten gebruik maakt
Bovendien worden de nauwe straten herhaaldelijk geblokkeerd door ten behoeve van bevoor rading en verzorging ladende en lossende voertuigen.
Door het vaak overheersende karakter van het gemotoriseerde verkeer, komen vooral de
voetgangers in het gedrang. In de belangrijkste straten van de kom en een gedeelte
van Oosterveld zijn dan ook niet of nauwelijks trottoirs aanwezig.
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Taakstelling.
Wat betreft het toekomstige inwonertal is het gemeentebestuur van mening, dat voor
Grouw maximaal + 6.000 inwoners mogelijk zijn. Dit betekent een gematigde groei.
Ten aanzien van de bijbehorende voorzieningen kan het volgende worden opgemerkt.
In het eerdergenoemde studentenrapport staat: "Konkluderend kunnen we voor de toekomst
van Grouw verwachten dat de inwoners voor gespecialiseerde artikelen en voor goedkope
massa-artikelen (cash and carry e.a.) op Leeuwarden en omgeving aangewezen zijn en een
eigen winkelapparaat zullen kunnen handhaven op buurtnivo
"Dit houdt in dat de huidige v.v.o. 1) ruim voldoende is'".
Ten aanzien van de horeca vermeldt het studentenrapport dat "in de toekomst voor café's
bars, bar-dancings e.a. 's-zomers wel emplooi zal zijn in de oude dorpskern van Grouw".
Even verderop staat in hetzelfde rapport echter ook: "Uitbreiding van het aantal horecabedrijven komt de oude kern echter niet ten goede, omdat dit een toenemende overlast betekent voor de bewoners gedurende de zomer".
Wat betreft de verwachtingen m.b.t. de sociaal-kulturele voorzieningen wordt opgemerkt
dat er nu reeds een gebrek blijkt te zijn aan zaalruimte ten behoeve van aktiviteiten als
vergaderingen, hearings, diskussies, repetities en uitvoeringen van koren en toneelverenigingen. Dit tekort zal in de toekomst bij toename van deze verschillende aktiviteiten nog
groter worden. Vandaar dat de aanwezigheid van een goed geoutilleerd gemeenschapshuis beslist noodzakelijk is, temeer daar het dorp een verenigingsleven kent waarin een groot
deel van de bevolking aktief participeert.
Verder is er, omdat het aantal sportbeoefenaren in de toekomst nog verder toe zal nemen,
behoefte aan een sportzaal in Grouw.

1) v.v.o. = verkoop vloeroppervlak.
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Planbeschri ivin
Op basis van het onderzoek, dat vooraf gaat aan het maken van een plan voor de Kom,
zijn onderstaande uitgangspunten opgesteld. Zij zijn bepalend voor de uiteindelijke
vorm, inrichting en funktie van de Kom van Grouw.
Uitgangspunten.
De Kom van Grouw moet blijven funktioneren als een centrum van belangrijke aktîviteiten, zoals winkelen, wonen, werkgelegenheid, rekreatïe en verkeer, festiviteiten, sociaal-kulturele evenementen enz.
Hierbij zijn de volgende aspekten van belang:
- het behoud van het historisch gegroeide karakter door o.m. het respekteren van de bestaande situatie.
- het wonen in de Kom moet voor, zover mogelijk weer aantrekkelijk gemaakt worden voor
gezinnen met kinderen.
- het huidige inwonertal dient gehandhaafd en zo mogelijk verhoogd te worden. (Het wonen
in de Kom dient weer attraktief gemaakt te worden waardoor de keuzemogelijkheid wordt
vergroot, omdat dan aantrekkelijke tegenstellingen ontstaan tussen de bestaande en in
ontwikkeling zijnde nieuwbouw en met de aanwezige woonwijk Oosterveld,)
De renoveringsgedachte dient in de toekomst voor de Kom een zeer belangrijke rol te
spelen, hetgeen inhoudt het respekteren van de bestaande situatie door handhaving, verbetering, restauratie en -indien nodig- enige nieuwbouw. Aan deze renoveringsgedachte
ligt ten grondslag:
- de zorg en het behoud van de vormaspekten en de architektonische schoonheid van het
gebied, de sfeer, het leefklimaat, de herkenning en de konsentratie van voorzieningen.
- de zorg en het behoud van karakteristieke huizen, oude bomen en boomgroepen, bestratingsmaterialen, de relatie met het rekreatiegebeuren, de watersport en het water, dat
in de historie van Grouw steeds zon belangrijke funktie heeft gehad.
- het element groen verdient in de Kom extra aandacht te krijgen en er zal waar nodig
voldoende nieuwe aanplant moeten plaatsvinden.
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Ten aanzien van de belangrijkste voorzieningen, waaronder de detailhandel, kan opgemerkt
worden, dat gestreefd dient te worden naar:
- zoveel mogelijk konsentratie van deze voorzieningen in een gebied met beloopbare afstanden.
- een toenemende verzorgende funktie van de oude Kom,
- een meer funktioneel gebruik waar mogelijk van de gebouwen en openbare ruimten.
- uitbreidingsmogelijkheden van bestaande winkels.
Met betrekking tot het verkeer dient gestreefd te worden naar:
- een optimale bereikbaarheid van het centrum.
- voldoende parkeergelegenheid op een beloopbare afstand van de belangrijkste voorzieningen (loopafstand max. 200 m).
- het parkeren van auto's van diegenen die hun boot bij de Kom hebben liggen en die buiten Grouw wonen dient zoveel mogelijk buiten het Komgebied plaats te vinden
- om de Kom geschikt te maken voor de voetganger zal meer ruimte tot voetgangersgebied
bestemd moeten worden en zal het autoverkeer daaraan ondergeschikt moeten zijn

-26Bebouwing.
Op grond van de uitgangspunten en de vervaardigde kwaliteitskaarten kan ten aanzien van
de bebouwing in de Kom het volgende opgemerkt worden:
Tot afbraak van gebouwen (d.w.z, gehele of gedeeltelijke sanering) mag slechts worden
besloten indien:
1, er sprake is van nieuwe bestemmingen, welke een positieve bijdrage leveren of een
waardevolle aanvulling betekenen van het uitgangspunt, dat de Kom het centrum van
de belangrijkste aktiviteiten behoort te zijn en te blijven
2. het pand wordt herbouwd c.q. gerestaureerd en moet daarbij voldoen aan de karakteristieke kenmerken van de bebouwing in de Kom. Desnoods kan overwogen worden de bestemming onder te brengen in twee naast elkaar gelegen panden indien de ruimtebehoefte
dit noodzakelijk maakt.
Niet zal worden toegestaan, dat sanering plaatsvindt indien de bestemming ook buiten de
Kom kan worden gesitueerd of wanneer de zekerheid bestaat, dat elders in het Komgebied
mogelijkheden bestaan deze funktie onder te brengen.
Verder zal in sanering kunnen worden toegestemd eerst na voldoende motivering van het
belang van onderbrenging op die specifieke plaats, indien na verbetering en aanpassing
deze nieuwe bestemming toch niet behoorlijk is te huisvesten.
Het is duidelijk dat het steeds moeilijker wordt alleen op basis van kwaliteiten, onderver deeld in het woontechnische, het architektonische en het bouwtechnische aspekt, tot sanering danwel tot herstel te besluiten.
Uitgangspunt zal zijn de mening van de bewoner.
Woonbuurten komen vaak in ernstig verval te verkeren, indien men besluit tot sanering.
Zodra ni. een saneringsplan wordt goedgekeurd, wordt door de bewoners niet meer geïnvesteerd
en ontstaat onverschilligheid ten opzichte van de eigen omgeving.
Is sanering incidenteel toch onvermijdelijk dan zal de vervangende woonruimte zoveel mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van de te slopen panden moeten komen, zodat de bewoners de banden met de hen vertrouwde omgeving kunnen blijven onderhouden.
Bovengenoemd streven naar een voortdurende begeleiding, teneinde door regelmatige planning en het vooruit zien de mogelijkheid tot bijbuiging van de ontwikkeling te behouden,
past heel duidelijk in de huidige opvattingen. In de inleiding en in de aankondiging in de
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pers werd dit streven ook reeds naar voren gebracht. Het streven naar afgeronde plannen
is vervangen door bovenstaande meer flexibele opvattingen.
In de struktuurschets voor Oostelijk Friesland wordt opgemerkt dat de gemeente Idaarderadeel
een zeer hoog percentage krotwoningen bezit.
De tevredenheid met de woning hangt meestal af van de faktoren: afmeting, woonvorm en prijs.
De wensen gaan vooral uit naar een ruime en afgewerkte woning met 4 of 5 kamers, een ruime
keuken en een tuin van redelijke omvang. Dit geldt vooral voor gezinnen, die in een groeiende of stabiele fase verkeren. Neemt het gezin weer in omvang af dan daalt de behoefte aan
een ruime woning.
De vraag naar kleine woningen doet zich voor bij speciale bevolkingskategorieën, zoals
bejaarden en alleenstaanden.
De voorkeur voor grote woningen gaat veelal gepaard met een voorkeur voor eengezinswo
ningen. De belangrijkste motieven hiervoor zijn de direkte reiatiemogelîjkheden met de
begane grond, de eigen tuin en de grote woonruimte. Tevens heeft de eensgezinswoning het
voordeel dat er een herkenbare gestalte aan gegeven kan worden.
Behoudens uitzonderingen op de regel wordt dan ook voorgesteld, dat de woningen in de Kom
waar mogelijk bestemd blijven of worden voor gezinnen met kinderen. Dit houdt in, dat de
woningen minimaal moeten bevatten: een redelijke woonkamer, twee slaapkamers, een keuken,
doucheruimte en een toilet, een bijkeuken en bergruimte en vooral voor oudere en gebrekkige mensen een begaanbare trap. In de Kom wonende gezinnen met kinderen zijn van zeer groot
belang voor het behoud van de leefbaarheid en levendigheid van de Kom en voor de daarin
aanwezige koopbehoefte en koopkracht. Voor de Kom van Grouw geldt dit in het bijzonder
omdat deze door de excentrïsche geografische ligging in een kwetsbare positie verkeert.
Hoewel dit plan met de gedachte om de huidige situatie volledig te respekteren is ontwikkeld,
wordt naast verbetering en restauratie voorgesteld enkele ingrepen te laten plaatsvinden om
aan de standpuntsbepaling, die in de uitgangspunten naar voren komt, te kunnen voldoen.
Naast de voorstellen, die gedaan worden ten aanzien van de ontsluiting van het Komgebied,
de tracering en de profilering van wegen, het bestaande parkeerareaal en de bestrating,
zullen de ingrepen besproken worden op stedebouwkundig gebied. Met behulp van foto's van
de bestaande toestand en de illustratie van de voorgestelde toekomstige situatie is onderstaande toelichting in beeld gebracht.
Tevens is een kaartje toegevoegd waarop een beeld wordt verkregen van het voorgestelde
globale bestemmingenpatroon (bijlage 12).

bijlage 12
GLOBAAL BESTEMMINGENPATROON
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1. Het Halbertsma's Plein en het Grien.
Het plein heeft in de loop der eeuwen verschillende gedaanteverwisselingen en funktieveranderingen ondergaan. Opmerkelijk is, dat midden op het plein reeds in de zeventiende
eeuw bebouwing aanwezig was in de vorm van een molen, een molenaarswoning en een waaggebouw, die via een watergang bereikbaar waren (bijlage 9).
Ongeveer op de plaats waar de molen stond, staat nu de muziekkoepel.
Ook bevond zich een schoolgebouw aan de oostzijde van het plein, dat inmiddels is afgebroken en vervangen door een parkeerplaats. De rechthoekige vorm van het plein is echter
nooit veranderd. Wel zijn er veel oude fraaie gevels verdwenen, ook tengevolge van
rigoureuze uitbreidingen van de industrie. Juist de kontrasten die bestonden tussen de
nauwe steegjes en het ruime plein, zijn sterk aangetast door ingrepen ten behoeve van
het verkeer. De Doorbraak ontstond en het Halbertsmas Plein werd parkeerruimte. Toch
bleef het groenelement bestaan in de vorm van enkele bomen (linden) en het Grien, dat
zich voor de huidige muziekkoepel uitstrekt. (bijlage 10). Al vanouds voelt de bewoner
zich betrokken bij dit groen en maakt het onderdeel uit van de identiteit van het plein.
Terwijl het vroeger als bleekveld werd gebruikt door de omwonenden, heeft het nu een
funktie tijdens de jaarlijks terugkerende evenementen.
De officiële ontvangsten van St,Pieter en anderen, waarbij het belangstellende publiek
zich opstelt aan de rand van het gazon.
Ondanks deze door de historie ontstane verbondenheid met het plein, zijn er verbeteringen mogelijk als we ons realiseren, dat een plein een funktie als ontmoetingsruimte
bezit.
De huidige vorm en de daaruit voortkomende wijze van gebruik leveren hieraan een te
geringe bijdrage.
Wij konstateren achtereenvolgens dat:
- op onaantrekkelijke wijze veel ruimte is opgeofferd aan het verkeer, zowel aan het
parkeren als aan de bereikbaarheid,
- de bestaande bomen en struiken een scheidende funktie bezitten in plaats van een
ruimtelijke werking.
- de gebruikswaarde buiten de gebruikelijke evenementen niet aanwezig is, maar het alleen
een funktie als kijkgroen bezit.
- aan de funktie ontmoetingsruimte is zoals al eerder is vastgesteld geen vorm gegeven.
De ruimte geeft eerder de indruk een keerpunt voor auto's te zijn.
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bijlage 11
HALBERTSM&S PLEIN
suggestie nieuwe situatie
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- er weinig beslotenheid bestaat en daardoor weinig sfeer aanwezig is, vooral door de
afbraak van de oorspronkelijke bebouwing, enige onaantrekkelijke gevels en de ingrepen
ten bate van het verkeer, zoals de Doorbraak en tenslotte de eenzijdigheid van aktivitei ten.
- de fabrieksbebouwing brengt dominerende aktiviteiten met zich mee (Halbertsma met laaden losproblemen).
- de verlichtingsornamenten bezitten geen aantrekkelijke maat, die past bij de voetganger.
- wel zijn nog altijd de karakteristieke en îdentiteitsbepalende uitzichten aanwezig op
elementen zoals de kerk, de doorkijk naar het water en is er nog veel bebouwing met
een belangrijke historische waarde, welke veelal onder beheer van Monumentenzorg staan.
Met de gestelde uitgangspunten en met respekt voor de bestaande situatie worden de volgende ingrepen en veranderingen voorgesteld: (bijlage ii)
- de ruimte beslotener te maken met enige nieuwbouw.
- de ruimte "ruimtelijker'' in te delen met de bestaande elementen, verplaatsing van de
muziekkapel, groenaanplant (bomen en boomgroepen) , keermuurtje, niveauverschillen,
verlichtingsornamenten en straatmeubilair, zoals een vitrine, kiosk, zitbank, telefooncel enz.
- het meer funktioneel gebruik van de ruimte. Hoewel de bestaande parkeergelegenheid nog
uitgebreid kan worden, kan door een minder dwingende opstelling van de auto's de saaiheid, die een parkeerplaats meestal bezit, opgeheven worden. Tevens zal bij afwezigheid van auto's niet de indruk blijven bestaan van een verlaten parkeerplaats.
De ruimte zal voor meer doeleinden gebruikt kunnen worden, waardoor de ontmoetingsen verblijfsfunktie bevorderd wordt
- er zal meer met de wensen van de voetganger rekening worden gehouden in plaats van
de dominerende rol die de auto speelt binnen de Kom. In de vormgeving moet duidelijk
tot uiting komen, dat de auto een ondergeschikte plaats inneemt.
- de ontvangst van St,Pieter, de kermis, het F.F.F.,-feest, de kaatspartij, muziek- en
zanguitvoeringen, een markt en andere aktiviteîten, kunnen op het plein plaatsvinden
en een belangrijke bijdrage leveren aan zijn centrumfunktie.
- in het voorstel zullen de uitzichten op de bestaande karakteristieke elementen gehandhaafd worden en zal de bovemomschreven funktie van het bestaande gazon behouden blijven.
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Naast de illustraties is een voorstel getekend op welke wijze aan bovenstaande ideeën
vorm gegeven kan worden.
2, Halbertsma's Plein-Doorbraak

,

Ook voor deze ruimte geldt, dat weinig beslotenheid aanwezig is. Tevens stoort het aanzicht van de onregelmatige gevelwand, voornamelijk veroorzaakt door de terugliggende
nieuwbouw van Halbertsma in het totale beeld, Ook hier is veel ruimte opgeofferd aan
het verkeer.
Voorgesteld wordt dit gebied ook meer voor de voetganger te bestemmen en dit vooral tot
uitdrukking te brengen in de materialen, de aanplant van groen, enig straatmeubilair en
ven ichtingsornamenten.
Ook hier zal de voorgestelde nieuwbouw de ruimte een meer besloten karakter geven, waardoor het verrassingselement en de onderlinge prettige relatie van de ruimten weer wordt
bereikt.
3. Hoek Gedempte Haven-Doorbraak.
In de nieuw ontworpen ontsluitingsstruktuur wordt voorgesteld de Gedempte Haven te ver breden.
Dit heeft voor de bebouwing van deze straat weinig direkte gevolgen, omdat de rooilijn
dit toelaat. De bereikbaarheid van de achtererven, die noodzakelijk is voor de bevoorrading en voor het parkeren op eigen erf, wordt hierdoor verbeterd. Met beplanting zal
de profielverbreding verzacht worden.
Wel zal het noodzakelijk zijn dat het pand op de hoek van de Gedempte Haven en de
Doorbraak teruggerooid wordt.
De resterende ruimte kan betrokken worden bij de belendende woning.
Ook wordt voorgesteld de tracering van de Doorbraak te verbeteren door het kruispunt in
noordelijke richting te verschuiven, waardoor de ui tzi chtshoek wordt verbeterd.
Op de illustratie is aangegeven dat met simpele middelen de hoek attraktiever gemaakt
kan worden.
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Rekonstruktie van dit kruispunt wordt voorgesteld om verschillende redenen.
In het ontsluitingsprincipe van de Kom vervult de Gedempte Haven een belangrijke funktie.
Het is de bedoeling, dat het doorgaande verkeer, dat voor de bewoners van de woonwijk
Oosterveld veel hinder oplevert, via de Gedempte Haven zijn bestemming bereikt. Hiervoor
îs het noodzakelijk, dat de aansluiting op de Voimaweg wordt herzien, waarmee tevens de
direkte aansluiting op de Drachsterweg wordt verhinderd,
De Volmaweg krijgt hierdoor meer een inritkarakter en wordt minder dominant, hetgeen
past bij de huidige funktie van louter bereikbaarheid.
De parkeergelegenheid zal door de voorgestelde ingreep tevens vergroot kunnen worden en
aan weerszijden van de inrit plaats kunnen vinden.
Tevens wordt hertracering voorgesteld van het gedeelte Meersweg, dat wordt ingesloten
door de Volmaweg en de Gedempte Haven, waardoor meer trottoirruimte zal ontstaan,
5. Doorbraak.
De hertracering wordt tevens in de doorbraak voorgesteld teneinde plaatselijk zeer smal
wordende trottoirs te verbeteren. Ook is hier van weinig beslotenheid sprake. Dit kan
veranderd worden door de zijgevel van de bestaande slagerij uit te breiden. De illustratie geeft hiervan een indruk.
Er wordt dus voorgesteld meer afwisseling te brengen door de verschillende ruimten in
een prettige onderlinge relatie te brengen.
6. Voetgangersgebieden,
n de bestaande situatie overheerst de auto nog sterk. Veel ruimte is opgeofferd aan
parkeergelegenheid en aan de wegen. In verband hiermee stelt het gemeentebestuur zich
voor verschillende gebieden in de Kom tot permanent of tijdelijk voetgangersgebied te
verklaren.
Het gebied rondom de Kerk, dat ingesloten wordt door de Nieuwe Kade, de Raadhuisstraat,
het Halbertsma's Plein, de Doorbraak, een gedeelte Meersweg, en de Volmaweg zal niet
meer toegankelijk zijn voor auto's. De Hoofdstraat, aanvangende bij de inrit naar Halbertsma,
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toeristenseizoen niet voor autorijdend verkeer toegankelijk zijn, behalve voor noodzakelijke bevoorrading van winkel en de toegankelijkheid van bedrijven.
In deze gebieden zal door herbestrating, met straatmeubilair, verlichtingsornamenten,
luifels, enige groenvoorzieningen in de vorm van een bloembak of enkele bomen, een luifel,
uithangborden en andere bij een voetgangersgebied behorende elementen de levendigheid van
het straatbeeld verhoogd worden en zullen de aktiviteiten zoals winkelen, ontmoeten, wandelen, gestimuleerd worden.
7, Ruimte om de Kerk.
Hoewel op verschillende plaatsen restauratie, renovering en verbetering van panden noodzakelijk is, zal per pand met de bewoners van gedachten worden gewisseld over de mogelijkheden, zoals dit in de paragraaf bebouwing is voorgesteld.
Een situatie, die weinig fraai is in dit gebied is het zijaanzicht van de zeilmakerij van
De Vries en van enkele garageboxen. Voorgesteld wordt deze garageboxen van kapjes te voorzien, met de bedoeling ook het aanzicht van het bedrijf De Vries grotendeels aan het oog
te onttrekken. Ook kan met groen nog een camouflerende werking bereikt worden.
Vervanging van het oude houten schuurtje voor de witte stookhut, door b.v. een oude
dorpspomp zal het beeld van dit punt ten goede komen.
In de wijzigingen, die voorgesteld worden om tot een voetgangersgebied te komen, kan ook
opgenomen worden de situatieverbetering voor de huidige Rabobank. Met de architekt bestaat reeds kontakt om de architektuur van dit gebouw meer met de omgeving te laten
harmoniëren. De dominante gevel overheerst door zijn maat, kleur en materiaalgebruik
sterk en in de schets is reeds een poging gedaan door het plaatsen van een kiosk, enkele
keermuurtjes, waarin zijn opgenomen enige groenvoorzieningen, verlichtingsornamenten,
een bank en een fietsenstandaard, zodat het bestaande kontrast enigszins wordt verzacht.
In het voetgangersgebied rondom de Kerk en van de Hoofdstraat-Parkstraat worden alleen
auto's toegelaten, die zoals al eerder is gesteld zorgen voor bevoorrading enz.
Het gemeentebestuur stelt zich echter voor vrijstellingsbevoegdheden te verlenen aan hen,
die op deze plaats hun bedrijf hebben, een garagebox, of door andere omstandigheden genoodzaakt zijn hier met hun auto te komen.

-

37 -

Groen.
Het groen kan een funktie vervullen als bindend element, een ruimtevormende werking bezitten, de herbergzaamheid vergroten, omdat het als het ware beschutting geeft, een isolerende werking uitoefent voor geluid en temperatuur en tevens een afsluitende of beschermende taak vervult bijvoorbeeld bij terreinafscheidingen tussen privé en openbaar.
Ook kan er een verlevendigende werking van uitgaan, vooral in centra, waar het materiaal
Steen sterk overheerst.
Beplanting, en in het bijzonder bomen, behoren in een situatie te verkeren, waarin de
leefbaarheid wordt gegarandeerd, doordat de bomen zo natuurlijk mogelijk kunnen opgroeien.
Het is nodig dat de bodem goed doorlatend is, wat betreft de zuurstof- en watervoorziening van het wortelgestel. indien een boom in de situatie verkeert dat rondom verharding
aanwezig is, dient bij de keuze van de bestratïngsmaterialen de doorlatendheid voldoende
en maatgevend te zijn. Klinkers, veldkeien of losse aarde bezitten deze eigenschappen.
Verder kan een ondergronds leidingnet, zowel bij de bestaande bomen als bij de geplante
bomen, schadelijke gevolgen hebben. Het belemmert de wortelgroei en eventuele vrijkomende
stoffen of gassen kunnen een gezonde groei ernstig tegenhouden of zelfs onmogelijk maken.
Daarnaast treedt ernstige wortelbeschadiging op door herhaaldelijk opgraven van leidingen
Ook kan de ongunstige plaats van de boom de groei verhinderen, Veel boomsoorten hebben
zonlicht nodig, voldoende ruimte om tot volledige wasdom te geraken en zijn niet bestand
tegen wegenzout dat in de winterperiode wordt gebruikt om de gladheid te bestrijden.
De keuze van de bestratingsmaterialen kan er voor zorgen dat de schade tot een minimum
wordt beperkt.
De boomgroei kan tevens belemmerd worden door grondverdichting en door beschadiging van
de schors door het verkeer. Rondom de boom kunnen tijdelijk beschermende hekwerken worden aangebracht, totdat de boom zich voldoende heeft ontwikkeld.
Het is noodzakelijk bij de keuze van het groen vooral in de gebieden, waar de omstandigheden ongunstig zijn, met bovenstaande apspekten rekening te houden. De plaats, de keuze van
de boomsoort, de bestratingsmaterialen enz, dienen daarom van te voren goed te worden overwogen.
Bij de begeleiding van de groei zal de Dienst Gemeentewerken een belangrijke funktie
hebben te vervullen, maar ook is het nodig dat de bewoners, rekreanten en bezoekers zich
bewust worden van de waarde, die het groen heeft voor de leefbaarheid van de Kom.

Verkeer.
De Kom.
Teneinde de eerder genoemde uitgangspunten en doelstellingen te kunnen realiseren, is het
noodzakelijk dat de funkties van een aantal straten nader worden bezien.
Immers ter bevordering van een zo gunstig mogelijke verkeersafwikkeling dient zo mogelijk
een hiërarchisch opgebouwd stratennet beschikbaar te zijn.
Gezien echter de wens tot handhaving van de bestaande karakteristiek en de daarvan gevolg
zijnde beperkte mogelijkheden tot bijvoorbeeld verbreding van de bestaande straten, zal
slechts een beperkt aantal straten een overwegende verkeersfunktîe worden toegekend.
Andere straten zullen hoofdzakelijk worden gereserveerd t.b.v. de voetganger o.a. door
de aanwezigheid van winkels en de beperkte ruimtelijke schaal.
Hiervoor komen delen van de Hoofdstraat en de Parkstraat in aanmerking.
Zij zullen voor het doorrijdende verkeer worden afgesloten, gedurende het seizoen, terwijl voor het verzorgende verkeer (bevoorrading e.d.) in de resterende periode maatregelen getroffen kunnen worden.
Als ontsluitingsweg voor de Kom en Oosterveld zijn de Gedempte haven en de Parkstraat
het meest geschikt Enerzijds doordat met name de Gedempte haven centraal is gelegen ten
opzichte van de Kom en Oosterveld, anderzijds door de ruimtelijke schaal, die het mogelijk maakt dat deze straat kan worden verbreed tot i - 6.00 meter (bijlage 7)
In verband met de vernauwing in de Parkstraat zullen zekere maatregelen genomen moeten
worden teneinde een redelijk vlotte verkeersafwikkeling te verkrijgen. Hiervoor zijn in
principe 5 oplossingen mogelijk (bijlage 8).
Oplossing 1.
In deze oplossing is de vernauwing in feite gehandhaafd. Alleen is het inrijden van de
bocht, komende vanaf het station vergemakkelijkt door de straat aan de zuidzijde enigszins te verbreden, waardoor een overzichtelijker situatie za] ontstaan.
Oplossing 2.
Het is mogelijk, om zonder dat daarbij de bestaande bebouwing wordt aangetast, een profiel met een breedte van 6.00 m te realiseren. Dit houdt echter wel in, dat de aan de
zuidzijde van de weg gelegen tuin, grotendeels zal moeten verdwijnen, terwijl de ingang
van het aanliggende gebouw nauwelijks bereikbaar zal zijn.
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Oplossing 3.
Bij handhaving van de eerder genoemde tuin en een behoorlijke bereikbaarheid van de ingang van het aanliggende gebouw zal, bij een wegbreedte van 6,00 m, het aan de noordzijde van de weg en onder beheer van monumentenzorg staande gebouw enige meters moeten
worden teruggeplaatst.
Oplossing

4.

Teneinde de zo karakteristieke vernauwing in de Parkstraat niet te hoeven aantasten en
om toch een zo goed mogelijke verkeersafwikkeling te verkrijgen is in deze en in oplossing 5 een nieuwe weg geprojekteerd die ten zuiden van de Parkstraat is gelegen.
Deze weg zal op de Mr.P,J,Troelstrawei aansluiten,
In deze oplossing is in kombinatie met de dan in z'n huidige profiel te handhaven ParkStraat een éénrichtingstelsel toegepast. Voor deze nieuw geprojekteerde énrichtïngweg
(breedte 4.50 m) dient de in het buurtje Zevenhuizen gelegen garage annex woonhuis te
verdwijnen.
Na het realiseren van de nieuwe weg is het mogelijk ter plaatse enige nieuwbouw te plegen. Een en ander om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande karakteristiek.
Dit kan nog worden versterkt door het plaatsen van bomen. In deze konseptie is het mogelijk om aan weerszijden van de weg enige parkeergelegenheid te scheppen.
Oplossing

5.

Door de in oplossing 4 genoemde nieuw te projekteren énrichtingweg te verbreden tot
6.00 m, is het mogelijk dat het verkeer in beide richtingen er gebruik van kan maken.
Hierdoor zal dat gedeelte van de Parkstraat wat is gelegen tussen de vernauwing en de
Mr. P.J. Troelstrawei , verkeersluw worden, hetgeen de erffunktie zal doen versterken.
Eventueel kan het betrokken worden bij het in de Hoofdstraat te kreren voetgangersgebied. Deze oplossing heeft de voorkeur van het kol lege van burgemeester en wethouders.
Oosterveld.
Gezien de beperkte ruimtelijke schaal van dit gebied en gelet op het in sommige straten
van Oosterveld (Paviljoenstraat en Drachtsterweg) overheersende gemotoriseerde verkeer,
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is het wenselijk voor deze buurt het verkeer zoveel mogelijk te beperken (m.u.v.fietsers
en voetgangers). Dit geldt uiteraard niet voor hen die er wonen en hen die de aldaar
gevestigde winkels bevoorraden.
Door middel van herprofilering, groenaanplant e.d. kan de na te streven erffunktie worden
versterkt.
Een en ander zal in kombinatie met een mogelijke renovatie van de woningen moeten gebeuren.
Om een vertraging van de werkzaamheden in de Kom zelf te voorkomen, lijkt het wenselijk
de eerder genoemde maatregelen in Oosterveld in een latere fase te doen uitvoeren.
De straten die dit gebied binnen gaan zullen zodanig moeten worden ingericht dat zij weinig aantrekkingskracht uitoefenen op niet-buurtbestendig verkeer.
Parkeren.
In principe zal er naar gestreefd moeten worden, de bezoekers die met de. auto naar de Kom
en Oosterveld komen, op te vangen op de daarvoor bestemde parkeerterreinen.
Deze parkeerterreinen zijn zodanig gesitueerd dat de loopafstand t.o.v. de Kom ± 200 meter
bedraagt. De bewoners zullen zoveel mogelijk op eigen erf moeten parkeren.
Buiten het zomerseizoen is er voldoende parkeergelegenheid, binnen dit seizoen doet zich
echter een groot tekort aan parkeerplaatsen voor, hetgeen vaak tot moeilijkheden leidt.
Het is vrijwel onmogelijk om, zonder enorme ingrepen te plegen, parkeervoorzieningen
voor het massale rekreanten-verkeer te realiseren. In het algemeen zal er naar moeten
worden gestreefd om die kategorie parkeerders onder te brengen op parkeerterreinen,
die gelegen zijn buiten de Kom en Oosterveld.
Te denken valt hierbij aan parkeerterreinen die bijvoorbeeld bij sportterreinen zijn gelegen (mr. P.J. Troelstrawei), Het moet echter mogelijk blijven voor bijvoorbeeld de
zeilliefhebbers om met hun auto bij de boot te kunnen komen, teneinde hun zeilbenodigdheden te kunnen overladen.
Doordat de wegenstruktuur wordt veranderd, zal langs de straat een groot aantal parkeer plaatsen verdwijnen. Hiervoor zal vervangende parkeergelegenheid moeten komen.
Op basis van de navolgende normen, kan worden benaderd welke parkeervoorzieningen nodig
zullen zijn.
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Deze getallen kunnen met 150 worden verminderd, daar ± 50% van de gezinshoofden beschikt
over een eigen stallingsgelegenheid.
Dit houdt in dat er 270 - 305 parkeerplaatsen nodig zijn.
Bij de nieuwe wegenstruktuur is het mogelijk de hoeveelheid parkeerplaatsen te brengen
op ± 275 st.

)

hierbij is geen rekening gehouden met de hoeveelheid parkeerplaatsen die nodig zijn
om de stroom rekreanten op te vangen.
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Slot.
Bij de samenstelling van deze nota is ondermeer gebruik gemaakt van bestaande studies
zoals het rapport van de adviescommissie "Bestemmingsplan Kom Grouw", het verslag van
het onderzoek ten behoeve van een plan voor de Kom van het dorp Grouw door studenten
in de planologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en het rapport "Oostelijk
Friesland en de bestuurlijke organisatie" (resultaten van het maatschappelijk onderzoek
in Oostelijk Friesland V.N.G., aug.'73).

