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Foarwu rd 

Grou is in doarp mei in ryk histoarysk ferline. leuwen oanien wie Grou allinnich 

oer It wetter te berikken. Earst yn e 18e  ieuw wurdt It doarp ek oer de dyk berik-

ber. It ferklearret weromt de wenbebouwing him mei nammen om e terp hinne 

konsintreart, dêrt de prachtige Sint Piter op boud is en dyt boppedat sterk 

rjochte is op it wetter dat sawat alhiel om Grou hinne leit. lt plak dêrt Grou leit 

soarge der ieuwen oanien foar dat de ynwenners op harren sels oanwiisd wie-

nen. Hjirtroch én troch it tadwaan fan e bruorren Halbertsma koe de Fryske taal 

him ta kultuertaal ûntjaan. Der wurdt sein dat yn Grou noch altyd it bêste Frysk 

praat wurdt! 

It âlde doarp Grou is nettsjinsteande it tanimmen fan bedriuwen en de dêrby 

hearende drokte en it sterke opkommen as wettersportdoarp goed bewarre 

bleaun. It is net samar dat de álde kearn as gehiel as beskerme gebiet oanwiisd 

is. Foar dizze kulturiele neilittenskip wolle wy ek hjoed de dei ferantwurdlik wêze. 

Tsientûzenen minsken genietsje alle jierren weroan fan Grou as modern wetter -

sportdoarp, mar yn alle gefallen ék as histoarysk doarp wêrt de kulturiele boar-

nen op in protte plakken te sjen binne. 

It boek dat jo no yn e hannen hawwe is in histoarysk dokumint fan e tiid wur-

den. It is ek in unyk boek omt der nei myn witten nea earder san yngeande 

ynventarisaasje plak fûn hat. 

Myn tank giet it nei alle gearstallers fan dit boek en nei dyjingen dyt mei in 

protte geduld en tagedienens de tekeningen en foto's makke hawwe. It risseltaat 

sil oan alle minsken dyt ynteresearre binne yn it skitterende doarp Grou en syn 

histoarje, kultuer en arzjitektuer in protte fernoeging jaan. 

Y. Dijkstra 

Boargemaster fan Boarnsterhim 

Grou, febrewaris 2000. 





Ferantwurding Karaktergroep Grou 

Der is hast gjin fisk mear te finen yn it âlde fiskerspiakje Grou. En dochs fiele wy tis 

der as in fisk yn it wetter. De sfear fan eartiids bestiet der noch, foaral yn it stik om de 

tsjerke hinne. Fansels, ek Grou ûntkomt net oan it slopen fan huzen, it ticht smiten 

fan wetters, ferbouwings, ütbreidings en bestemmingen dy't feroarje. It tempo fan 

feroarjen hjoed de dei is ek yn Grou net te fergelykjen mei alear. It past by de tiid, mar 

it gefaar bestiet dat in soad moais ferdwynt troch al it fernijen. 

In soad moais en karakteristyks. 

De âlde stientsjes, de skoarstien-kappen, de listgoaten, de dakkapellen, de hekwurk-

jes, mei oare wurden de details dy't fan Grou Grou meitsje. Dat is de reden dat fanCit 

de Karaktergroep Grou de foarstap naam is en meitsje in beskriuwing fan de hjoed 

deiske situaasje. Net  in histoarysk ûndersyk, mar in moment-opname fan om de ieu-

wikseling hinne. Om even stil te stean en sjen te litten hoefolle moais as der noch is. 
Om oan te jaan hoe foarsichtich wy hjir mei omgean moate en om sjen te litten dat 

der noch wol heel wat kin. As it mar is mei respekt foar de âlde materialen, de kleu-

ren, de details en de skaal. 

Wy hoopje dat dit boekje in eye-opener wêze sil, sadat de lêzer it besef kriget fan it 

karakteristike Grou, dat troch de jierren hinne it karakter hâlde sil, dat it al sûnt ieu-

wen hat. 
Der moat gâns tank sein wurde oan Bart Jan van den Brink dy't hieltyd wer de goeie 

studenten wist te mobilisearjen, oan Bina Koster foar de sfearfolle foto's en oan Henk 

Popma foar de tekst. 
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Ynlieding 

It doarp Grou hat foar in heel soad minsken wat bysûnders: de minsken dy't der 
wenje en de minsken dy't der weikomme. Mar ek de minsken dy't der yn de fakans-
jes komme mei de boat, ofdy't gewoan genietsje fan it wetter en it gesellige doarp. 
Dit boek wol sjen litte oan elkenien dy't bekend is mei it doarp wat spesjaal is oan 
Grou. En dan meinammen it karakteristike fan it doarp. Yn de riri fan de jierren is 
der in soad boud. Der is ek wer in soad ofbrutsen en ferboud lykas dat oeral giet 
yn in doarp dat libbet. Der is ek in heel soad bestean bleaun, dat mei inoar krekt 
de sfear bepaalt fan it doarp sa't dat der hjoed de dei hinne leit. 
Wy nimme jim yn dit boek mei troch it doarp en litte jim sjen wat der allegearre 
oan karakteristyks te sjen is. En dat is noch al wat. De huzen binne allegearre teke-
ne, der binne sitewaasje-sketsen by makke. Foto's jouwe krekt it spesifike oan der't 
it each op falt. 
Sa meitsje wy in route troch it doarp en wy begjinne as wy fan it stasjon ôfkomme. 



Wy komme Grou yn oer de hele lange rjochte dyk dy't far, It spoar nei It doarp ta 

rint en der't in lintbebouwing fan huzeri by del boud waard. 

By dizze dyk del komme wy yn it âlde doarp en der begjinne de tekeningen ek: by 

de Parkstraat. Troch de Kleine Buren en de Hoofdstraat komme wy dan stadich 

oan by de alde kearn fan it doarp: de tsjerke op'e terp. En dan meitsje wy de route 

dien troch fierder by de Gedempte Haven del en troch it Oosterveld wer tit te kom-

men yn de Parkstraat. 

Mar no earst wat oer de histoarje fan it doarp Grou. 

It doarp Grou leit sentraal yn it wetterrike lege midden fan Fryslân. Fan de kant fan 

it wetter ôfis it doarp al sûnt ieuwen in beaken en in rêstplak foar fiskers, sylders 
en skipfeart. Op it kaartsje far, oude waterwegen rond Grou in 1698 is dCd!ik te sjen 

dat Grou op in soart fanskiereilân leit yn de Pikmar. Hjir komme allegearre faar-

wegen by inoar, sadat it bestean en de ûntjowing van Grou garandearre wie. De 

itgestrekte Pikmar oan de eastkant fan it dorp luts fiskers oan, dy't op harren 

beurt wer hannel oanlutsen Ct de wide omkriten wei. 

It doarp Grou kin men sizze, hat untstean kinnen fanwege it sentrale plak yn it 

wetterlân. Sels de namme fan it doarp komt fan in wetter dat der by lâns rint, de 

Grou. It hat sa om en de by it jier 1000 west, dat op in keunstmjittich oanleine 

hichte foar it earst boud waard oan dit wetter. De nedersetting Grou si] yn de ear-

ste ieuwen fan syn bestean net folie mear west hawwe as in gehucht of buert-

skip. uit ûndersyk hat bliken dien dat de St. Pitertsjerke om en de by it jier 1125 

boud is. De tsjerke hat wierskynlik yn it earstoan fiersten te grut west foar it doarp-

ke. Wy witte tit de skiednis dat soks folie faker sa wie. Lytse doarpkes bouden in 

te grutte tsjerke dy't tsjinje moast as begjin fan fierdere maatskiplike en ekono-

myske ûntjowing. In tsjerke wie in grutte ynvestearing en men woe en koe fuort en 

daliks net wer. Men hâlde rekkening mei de groei yn de takomst. De namme fan 

de tsjerke Sint Piter, ferwiist lyk as de fisken yn it wapen van Grou nei de fiskerij. 

Petrus, yn Grou better bekend ûnder de namme Sint Piter, is de beskermhillige fan 

de fiskers. 

It plak, der't yn Grou de tsjerke stiet, is net gewoan foar in doarp yn Fryslan. Ek as 

men sjocht nei doarpen yn heel Nederlân is it oars as oars, want meastentiids 

stiet de tsjerke mei de toer midden yn it doarp. De Grouster St. Pitertsjerke jout 

troch de lizzing oan dat it doarp fan âldsher typysk in wetterdoarp is. Yn Sweden 
en yn Finlân sjocht men wol faker in tsjerke dy't fuort oan it wetter leit. En dat hat 

yn Grou ek grif sa west. De huzen stiene earst allinnich mar oan de sidkant fan 

de tsjerke en dan ek noch heel deun tsjin inoar oan. Dat wie fanseis omdat der net 

in soad rümte wie op de hegere droege stikken fan it doarp. Krekt letter is der ek 

boud oan de noardkant fan de tsjerke en dizze huzen steane meastentiids mei de 



achter- of de sydkant nei de tsjerke ta. De smelle strjitsjes dy't fan de tsjerke nei 
de mar ta rinne binne fan âldsher wetterlopen. 

En It wiene dizze smelle strjitsjes dy't it oansjen bepaalden fan it âlde doarp Grou. 
Noch al lytse hCiskes stiene der ticht op inoar. Dit karakter is foar in part te fer-
klearjen troch it feit dat it doarp froeger bestie Cit noch al wat eilantsjes. Troch it 
graven fan opfearten foar de hannel en de fiskerij kaam der grûn frij dy't brûkt 
waard foar it opheegjen fan de wengebieten en ek foar branje. Yn it earst oan wie 
der genôch rûmte foar de opfearten en it bouwen fan huzen. Mar doet der hieltyd 
mear minsken kamen, moasten sy ek hyltyd tichter op inoar wenje. De legere par-
ten waarden krekt fol boud doe't it gefaar fan oerstreamings lytser waard troch 
t oanlizzen fan diken en dammen op oare plakken yn Fryslân. 

De ûntjouwing fan it doarp kaam pas echt op'e gong yn de fyftjinde ieu, foaral fan-
wege alleferbinings oer it wetter. Hannel en skipfeart wiene foar it deistich be-
stean fan de mïnsken it wïchtichtst. 



Fan It ûntstean ôffan it doarp Grou yn de alfte jeu oan't de njoggentjende jeu ta 

is It tal ynwenners stad ich oan groeid. Yn de twadde heite fan de njoggentjende jeu 

waard it mei de fiskerij op 'e Pikmar en de hanriel oer it wetter hieltyd minder. 

Hjirfoar yn It plak kaam de opkomniende yndustry. Ek yn Grou krige men te dwaan 

mei skaalfergrutting en sadwaande kamen der grutte bedriuwen lyk as 

Halbertsma's Houthannel, it masjinefabryk fan Volma en it suvelfabryk. De 

fabryksbebouwing kaam ticht yn en tsjin it doarp oan te lizzen. It sprekt fansels dat 

der fanwege dizze yndustrialisaasje hieltyd mear fraach kaam nei arbeiderswenten. 

De earste ttwreiding bûten de oarspronklike doarpsstruktuur wie de wyk 

Oosterveld, dy't boud waard op it oan't dan ta iepen greidefjild tusken doarp en 

Pikmar yn. It gyng hjir om huzen foar minskeri dy't yn Halbertsma's fabriken oan 

it wurk wiene. Om 1920 - 1930 hinne waard der sa yn twa fasen in betreklik rûm 

opsette wyk boud, mei huzen yn rigeltsjes dy't in foartin hiene. Ek kamen der frij-

steande wennings. 

De ûntjouwing fan Grou is miskyn wol it bêste didlik te meitsjen oan de hân fan 

de opperfiakte fan It doarp. It Grou fan hjoed de dei is sawat f'jouwer kear sa grut 

as it doarp fan 1945 en acht kear sa grut as de doarpskearn fan 1848. 

It grutste part fan de huzeri yn Grou is dan ek boud nei 1945. De huzen dy't foar 

dy tiid boud birine steane sawat allegear yn de kearn fan it doarp mei in Cjtrinder 

nei it stasjon ta. De measte huzen yn de kearn fan it doarp binne as ienling boud. 

Sadwaande is der in grut ferskaat te finen oan huzen, net allinnich wat styl mar ek 

wat grutte oanbelanget. 

It bouwen yn Grou 

Lykas op folie mear plakken is it bouwen yn Grou in ôfspegeling fan wat der fier-

der yn Nederlân boud is. En oan de hân fan wat algemiene feiten kinne wy ek wat 
in byld jaan fan hoe't it yn Grou gien is. 

t is krekt yn de lere Romaanske perioade sa tusken 800 en i000 fan iis jiertelling 

dat der sa tt en troch ns in tsjerke net mear yn hout mar yn stien boud wurdt. Der 

wurdt dan tufstien brûkt en ek wol breukstien. It is net earder as yn de toifte ieu 

dat der oerwelvingen komme fan stien, dy't oer it skip fan de tsjerke hinne rikke. 

Fierder wurdt der yn dy tiid noch al gauris in grutte stiennen toer boud oan de 

westkant fan de tsjerke. Ek kin men dizze tsjerken üt de romaanske tijd der tit 

troch de grouwe, massive muorren en de lytse iepeningen mei rûne bôgen der oer -

hinne. 

Yn de provinsje Fryslân binne der hele aardige romaanske tsjerkjes bewarre bleaun 

lykas yn doarpen as Rinsumageast, Haritum, Âldegea (Sm.) en ek yn Grou. 
Behalve tufstien is ek bakstien brûkt as materiaal- 

Fan It tiidrek fan de goatyk, dat komt nei de romaanske bou binne net in soad 

huzen bewarre bleaun. Net  fan grutiju's wenten en net fan stinzeri. En allikemin 

fan gasthuzen en weeshuzen. Wol soe men tinke kinne dat ek yri it doarp fan fis-

kerij en skipfeart in pear fan sokke huzen stien hawwe. 
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It bouwen fan stiennen wenhuzen rekket hieltyd mear yn de moade. Yn it tiidrek 

fan de renaissance (1530 - 1630) wurde moderne stylelementen kombinearre mei 

pleatslike tradysjes yn de bou. In détail dat yn dizze tijd ûntstiet, is it brûken fan 

stroken natuerstien tusken de bakstien. De Kanselarij en de Waach yn Ljouwert 

binne hjir didIike foarbylden fan. Yn lettere tijd wurdt dit bygelyks tapast yn Grou 

by it Catechesatielokaal oan de Tsjerkestrjitte (foto op side 15). 

It Catechesatie-gebou Cit 1905 is in moai foarbyld fan âlderwetsk metselwurk. Yn de 

Kanselarij fan Ljouwert binne al yn de 16e ieu ferskillende soarten stien brûkt om 

de flakferdieling te aksentuearen. Letter keas men de moaiste elementen Cit it fer -

line om syn eigen keunstwurk te meitsjen. En dan ûritstiet der in karakteristyk ele-

ment mei ferskillende speklagen om in ferdieling fan de flakken te krijen. 

Omdat sa'n opfallend metselwurk lykas hjirre ütnoeget ta goed besjen, falt op hoe 

krekt as it metselwurk fan de muorren is. Hjir is boud sûnder mei spou-muorren 

te wurkjen. Om te foarkommen dat de muorren maklik focht troch lieten, waarden 

hjir stierismuorren brûkt. Muorren dy't de folie lengte fan in stien dik binne. En 

dat is oan it patroan fan it metselwurk te sjen, oan de ôfwikseling fan lange en 

koarte kanten fan de stien. 

It metselwurk is op mear plakken yn Grou wol ynteressant, foaral de stien dy't men 

brûkte. Sa is op heel wat plakken oan de foarkant fan de huzen de djûre reade bak-

stien te sjen. Mar omdat ek doe wol ns besunige wurde moast, waarden de syd-

kanten fan de huzen faak boud mei de guodkeapere Fryske geeltsjes, fan sânstien. 

Tink der mar ns goed om by it kuijerjen troch âid Crou. En as de minsken der net 

te folie wurd fan hawwe woene, dan waarden de sydmuorren fan geeltsjes netsjes 

oerferve. Bygelyks yn de Wide Steech is dit te sjen, mar ek yn de Hoofdstraat. 

Yn de njoggentjende jeu wiene der eins gun regels foar it bouwen en sadwaande 

waard der op in soad plakken safolle en sa guodkeap moogiik boud foar hieltyd 

mear minsken. Foaral yn plakken der't de yndustrialisaasje opkaam wiene wenten 
nedich foar de arbeiders. Ot en troch waard der wolris sosjaal boud. Mar dat wie 

seldsum. It wie krekt nei it ynf'ieren fan de wenningwet fan 1901 dat der feroaring 

kaam. Wenningbouferienings en partikulieren koene mei stipe fan de oerheïd 

bouwe. En al mar grif hawwe ek de Halbertsma's op dizze wize harren wyk it 

Oosterveld yn Grou bouwe kind. 

Yn de oarlochstiid fan 1940 oan't 1945 waard der op lêst fan de Ditsers net nij 

boud. Yn Grou waard noch wol it nije gemeentehûs fan de bekende architekt 

Kropholler oplevere yn in wat bysundere styl 

Nei de oarloch hie de industriele bou yn it earstoan prioriteit. Letter kaam de klam 

mear te lizzen op de wenningbou. De nijbou waard royaler fan opset en dat is yn 
Grou ek goed te sjen. Mar lyk as oeral yn Nederlân wiene de wenningbouprojek-

ten net botte fantasyryk fan opset. Rûmte wie belangryk. En dat wie der genôch 

om it âlde doarp Grou hinne. 



Hoe't Grou groeid is. 

De earste strjitte fan Grou wie de Kerkstraat, dy't yn in sirkel om de tsjerke hinne 
rint. Doe't it doarp stadich oan begon te groeijen, kaam der bebouwing oan de 
kant fan de Gedempte Haven, by de Waachshaven del en oan de noardkant fan de 
tsjerke. Op it ein fan de Waachshaven kaam it Halbertsma s Plein, dêr't yn 1881 it 

Waachgebou boud waard. 
De Hoofdstraat en de Parkstraat wiene in logyske Citwreiding nei it suden ta, 
omdat men hjir del moast om yn de oare doarpen te kommen. 

As wy de kaart besjogge, dan falt fuort en daliks op dat de âlde stikken fan it doarp 
in wat rommelige yndruk jouwe. Der steane de huzen en pakhuzen ticht op inoar 

yn smelle strjitsjes. 
De earste nijbouwyk fan Grou, it Oosterveld is opset mei in lineaire struktuer fan 



strjitten en lange rigels fan huzen dy't allegear gelyk binne. 
Ek falt it op dat fan de Paviljoenstrjitte ôf yn noardlike rjochting de bebouwing 
rûmer wurdt fan opset. Nei de kant fan de Pikmar ta kin men deselde untjouwing 
gewaar wurde. Ütsein it terrein oan de Volmawei wie sa stadich oan alles oan de 
noardkant fan de Parkstraat fol boud. Faniit it sentrum fan it doarp rekkene, de 
tsjerke en it plein, waard de bebouwing hieltyd rumer 

Oan de sdkant fan de Parkstraat binne nei 1945 huzen kaam. It gebiet om de 
Oosterhoutstraat hinne wie flak foar en flak nei de oarloch al beboud. De royale 
opset fan it strjitteplan hat wol wat fan de tindoarpen dy't earder yn de twintich-
ste ieu boud wiene by de grutte steden. 
De struktuer fan de nijbou fan dejierren rlei 1970 is foar in grut part bepaald troch 
de gruttere fraach nei frijsteande huzen. Lyk as yn in soad oare plakken yn Fryslan 
is it karakter fan de nijbou oars as dat fan it âlde doarp. En dat hat foaral ek te krij-
en mei it feit dat in protte minsken wurkje yn de stêd, mar graach wenje yn in 
rêstich, gesellich doarp. De nijbou hat dertroch in karakter krige dat eins mear hat 
fan in nijbouwyk by de stêd as dat it karakteristyk is foar in doarp as Grou. 

Karakter fan it doarp Grou 

It doarp Grou sa't it no bestiet hat dcidlik in pear âlde kearnen: it stik om de tsjer -
ke hinne, it stik bij de Kleine Buren en it Molenpad, de Hoofdstraat dy't beide stik-
ken mei inoar ferbynt en de Boogstraat dy't achter lâns rint. Bûten it doarp wie der 
dan noch de hoeke fan Zevenhuizen. t is foaral de skaal dy't üs hjoed de dei fer -
nuveret, omdat de strjitsjes sa nau en sa smel binne. Auto's kinne der net mei 
goed fetsoen troch. De huzen yn in doarp oan it wetter stiene allegearre sa ticht 
mooglik op inoar, sadat elkenien de minste kâns hie op wiete fuotten by't winterdei 
as it wetter heech stie. Men socht de heechste plakken op. 
Ek is didlik dat de kearnen by de havens lizze. De Tillehaven, de Âlde Haven, de 
Baai. De oare âlde kearn is fansels dy by de tsjerke. Hjoed de dei leit de tsjerke 
noch altyd ticht by it wetter fan de Grou. It is mar in lyts eintsje nei de Nieuwe 
Kade. Mar by it besjen fan âlde foto's falt alderearst op werom as wy it Nieuwe 
Kade neame, mar ek dat de Waachshaven iepen tagonklik wie foar boaten. En noch 

De kaart hjirnjonken isfan de ie leuske siivaasje. Der is heel krekt te sjen wat de alde kearnenfan It doarp binne 
en hoe't it wetterfoar alle ferbinings soarge. De pastorjefan 1840 is goed herkenber. It plak fan it Catechesatiegebou 
is noch leech. De bebouwing oan de noardkant fan de tsjerke is lang sa ttgebreid net as tsjintwurdich. De 
Waachshaven is rnoai goed te sjen oan it Raadhuisplein ta. Ek de loop fan de oarefeartenfan Grou, dy't letter ticht 
srniten binne, is goed te sjen. Dizze kaart isfan it Ryksargyfyn Ljouwert. De opdruk sjogge wy graach ornhinne. 
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earder wie de Hofsgrêft ek iepen wetter, sadat men hast njonken de tsjerke lizze 

koe mei it skip yn it doarp. Mar dat is al lang lyn. 

Mei dit ferhaal komme we der op dat der in bulte nammen binne yn de strjitten 

fan it doarp dy't in oanknopingspunt binne mei hoe't it froeger wie. 

Sa as de Hofsgreft bygelyks. Want der is sprake fan in Hof. En wat goed sjocht oan 

de kant fan de greft sjocht ek wol dat der in poarte is dy't noch al fernaam fan oans-

jen is. Dokter Schouwstra hat in stik mennich jierren ferlyn iitsocht hoe't dat krekt 

siet en hy kaam ta de konkl(zje dat de Poarte eins de achterein west hat fan ien 

grut perseel, dat oan de foarkant oan it Halbertsma's Plein stiet en opfalt troch de 

18e ieuske gevel. De Poarte is fan 1665, doe't de gerjochtsskout Benedictus van 

Velsen dy bouwe liet tusken de Diakonijhuzen yn. Sa wie de frije yngong fan syn 

tün oan de kant fan de greft didlik oanjûn. It hele perseel is noch in skoft yn de 

femylje west en yn 1752 yn f)ouwer stikken ferkocht. Mar it hat foar Grou in heel 

hof west. 

Sa hat der ek in Waach stien yn Grou en omdat de measte hannel oanfierd waard 

fan oer it wetter, moast men der ek komme kinne mei de boat: de Waachshaven 

yn. Doe't de Waach net mear brûkt waard, koe de haven wol ticht. Mar de namme 

is bestean bleaun. It Halbertsma's Plein hat dy namme krekt letter krige en hiet 

earst de Koemerckt. In namme dy't alles seit oer de funksje. 

Mar dat komme wy allegearre wol tsjin as wy de route folgje troch it âlde Grou. 

Earst sjogge wy even op de kaart iit it Ryksargyf fan Ljouwert(side 19), der't moai 

didlik op te sjen is hoe't Grou der by lei oan it ein fan de njoggentjende ieu. De 

tsjerke is maklik werom te finen. Fan derCit wei kinne wy goed sjen hoe't de 

Waachshaven en de Hofsgrêft noch yn it doarp op gyngen. Ek de oare fearten 

binne noch goed te sjen. En sels de brêge sa't dy der west hat yn de Parkstraat by 

Zevenhuizen. De moderne kadastrale kaart op side 21 lit sjen wat de route is dy't 

wy foigje troch it boek hinne. En dan is der in soad feroare neffens de earste, âlde 

kaart. 
Op alle siden der't tekeningen steane fan huzen, is hieltyd wer in stikje fan dizze 
moderne kadastrale kaart werjûn om oan te jaan wer't de huzen krekt steane. De 

tekeningen litte sjen wat de situaasje is fan 2000. De foto's jouwe de sfear fan de 

tekene hoeken oari, hjir en der oanfolle mei in pear wurden fan ynformaasje. Mar 

it measte wurdt fansels dCidlik troch de tekeningen en de foto's. 

Op de earste foto's op side 22 en 23 is it begjin fan de route te sjen: de Parkstraat, 

mei oan wearskanten in pear didlike markearingspunten. As wy dy foarby binne is 

karakteristyk Grou begûn. 

N. B. de strjitnarnmen Vn de tekst binne sa't de gemeente Boarnsterhirn se offisjeel brûkt. Dat 
wol sizze dat de narnmen sa binne asfêststeldfoardat it Ftysk de offisjele taal fan de gemeente 
waard 
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Parkstraat 

 

It ynkommen fan de âlde kearn fan It doarp Grou wurdt bepaald troch in stik mennich karakteristike njog-

gentjende ieuske huzen en in in pleats. Se steane op sa'n manier by inoar dat de dyk smeller wurdt en men 

it idé kriget troch in soarte fan poarte te gean. Eins makket dat fuort en daliks didlik dat tsjintwurdich de 

diken fanwege It ferkear folie breder binne as eartiids. De Parkstraat is ek op in pear plakken ferbrede. Mar 

dizze huzen binne stean bleaun. Fierderop kin men goed sjen hoe't de dyk net rjochtit wie, mar bochtich it 

doarp yn gyng. As wy op de áJde kaart sjogge, blykt hoe't der eartiids in brêge wie. 

De pleats "Abbema" is net mear yn gebrûk foar it boerebedriuw, mar hat yn de achterein in supermerk. It oars-

pronklike karakter is wol helendal feroare, mar it statige byld is bleaun fan de pleats mei de deftige foarein. 

San pleats makket dCidlik hoe goed as it de boeren gyng yn de jierren tusken 185o en 1890 foardat de grutte 

krisis yn de lnbou itbruts. De eklektyske boustyl, dy't kiest foar alles wat men moai fynt tt eardere tiden, is 

kenmerkend foar de njoggentjende ieu en lit foaral de rykdom sjen. 

Fierder by de dyk del meitsje de beide njoggentjende ieuske huzen it fername byld kompleet. Grou moat 

greatsk wêze op sokke moaije klassisistyske huzen fuort by it ynkommen fan it âlde doarp. 

It hûs op nûmer 17 is boud om en de by 1900 en stiet foar Zevenhuizen. Dizze strjitte wie op it lêtst fan de 
achttjende ieu ûntstïen bûten it eigenlike doarp. De huzen stiene njonken de pleats "Abbema" op in soarte 

fan skiereiIn yn de Mounesleat. 
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Parkstraat 

t saneamde Halbertsma-hûs op nûmer 7  is yn 1914 boud as wente foar de boar-

gemaster. lt hat in soad elementen bewarre fan de iere tweintichste jeu: de erkers, 

de wolfskap mei de pegels op It dak, de klam op tsjinstelling yn kleuren, It is alle-
gearre wat drokker en Ctbundiger as It strakke klassisisme. De gevel fan bakstien 

is op de boppeferdjipping mei wyt pleisterwurk moaijer makke. En ek binne der 

boppe de ruten fersierings te sjen yn de Art Nouveau styl. Fan 1919 ôfwaard dit 
hûs, "Sonne Wende" bewenrie troch de Halbertsma's fan it houtsje-fabryk. lt grut-

te hûs op nûmer alve past heel moai by it Halbertsrna-hCis wat de styl oanbelang-

et, ek al is it rjochter en strakker fan foarm. Ek dit hûs hat in namme dy't op de 

gevel stiet: 'Blier Herne". It koetshtis stiet moai ticht oan de dyk en freget om in 

heel eigen funksje hjoed de dei. lt fername karakter liket te freegjen om wat mear 

rûmte foar it hûs en it bijgebou. Mar men kin ek sizze dat de rûmte oanjûn wurdt 

troch de distansje tusken beide, It hûs en it koetshüs. Fanwege de daklist fan it 

koetshis soe men sizze dat it heart by "Blier Herne",wylst it folie tichter stiet by it 
grutte wenhüs op nûmer i. 

Fan it hûs tusken beide grutten yn falt op dat de âlde skoarstiens yn model bleaun 

binne en dat der in heel eigenwize dakkapel op 'e foarkant fan it dak sit. 
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rode baksteen 

Parkstraat 38-28 

De oare kant fan de Parkstraat hat in heel soad ferskillende huzen. De bebouwing is nochal drok en men kin 
sjen dat der yn de rin fan de jierren noch al wat feroaring west hat. Yn alle gefallen sjocht it hege, smelle hûs 
op namer 32 moai Cit op de yngong fan it Wilhelmina-park, der't de Parkstraat syn namme fan krige. Der stiet 
ek it monument foar dr. Eeltsje Halbertsma, de Fryske literator. De poarte-funksje fan dit hûs kriget extra klam 
troch de yngong oan de sydkant fn it hûs. Hjirtroch liket it fan foaren noch mear op in toer by de yngong fan 
it doarp. Doet dit hûs boud wie om 1870 hinne wie it it meast westlike hûs oan de Parkstraat. 
It hûs op nûmer 30 moat eartiids boud wêze mei goedfinen fan de Iju op nûmer 28, want dat der sprake is 
fan ien hiem is noch altyd dtdlik. Ynbreiding hyt soks tsjintwurdich. 
De serre fan nûmer 28, dy't op himsels karakteristyk is makket de eigenaardige plattegrûn fan dizze perselen 
noch didliker. Mar it hat grif te krijen mei de feroarings fan de strjitte-oanliz. Want fierderop as wy de bocht 
wat foarby binne, sjogge wy 
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Parkstraat 

It hûs mei nûmer 18. En dat leit as wy goed sjogge parallel oan de pleats op nûmer 

19, der't de achterein fan brûkt wurdt as supermerk. Heel bysûnder, seker omdat 

beide panden oan wearskanten fan de dyk steane. De gevel fan It pand mei de 
nûmers 18 en 20 is noch yn de oarspronklike staat en stiet op de list fan ryksmo-

numinten. It moat om en de by 188o boud wêze. 

Yri dizze hoeke steane noch al wat huzen ticht by inoar op in menier dy't in âlde 

doarpskearn oanjout. Hjoed de dei binne wy net echt mear ynsteld op de tichte 

bebouwing sa't dy fan âlds yn de doarpen en stêden bestie. Sjoch ek mar nei de 

smelle yngorig dy't der hjir is nei de Kleine Buren. Dat strjitsje is fan in skaal sa't 

dat tsjintwurdich net mear planologysk ferantwurde achte wurdt. Ynteressant is it 

grutte ferkil yn boustyl fan de huzen hjirre. In hCis ûrider in mansardekap op 

nûmer 16 mei wat ttstrieIing as fan de Amsterdamse School, in ryk fersierde gevel 

tt 1890 mei in wat achter(tIizzende entree op nûmer 14 en in grut winkelpand op 

12/14 dat helendal fan oansjen feroare is troch de grutte etalageruten dy't der let-
ter ynkaam binne. 
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Ptt-gebou 

Foarby it punt der't de Parkstraat linksôf it doarp yn slingeret is in heel nij sen-

traal punt realisearre troch de bou fan It nije postkantoor. Der is keazen foar in 

radikale feroaring fan byld troch in strak modern pand te bouwen, dat wat heger 

stiet as de parkearde auto's. Wol is besocht om de skaal fan de nijbou oan te pas-

sen oan de omjowing. It springt der net Ct troch de hichte, mar allinnich troch de 

moderne strakke architektuer. Op eigen wize heel karakteristyk. En in didlik foar-

byld fan moderne bou dy't in oanfulling jout fan de tradisjonele bou dy't op him-

sels ek al in soad fariaasje hat. Op himsels it dtdlikste bewiis fan in doarp dat lib-

bet 

Mar op de side hjirnonjonken is goed te sjen hoe't it eartiids wie: 

it skoalle-gebou mei it skoalle-hûs. 
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Parkstraat en Kleine Buren 

t Iêtste stikje fan de Parkstraat hat oan de linkerkant in grut âld winkelhûs. Ddlik 

is dat fan âldsher de winkel grut fan opset west hat. De gevel is yn de rin fan de 

jierren noch al feroare, omdat der grutte etalageruten yn kaam binne. Fanâlds hat 
der in klokmakkerij yn it pand west. As men goed sjocht liket de konstruksje fan 

dit tradisjonele pand net heel sterk. Sjoch mar ns nei de prachtige grutte roasetten 

dy't as ankers yn de muorren sitte. No komme sokke ankers wol op folie mear plak-

ken foar, mar it plak der't se hjir sitte grijst un soms oan. Want as alles wol goed 

hâldfêst hat .... ? Oan de oare kant hat it al mear as hûndert jier sa sitten en dat seit 

genôch. 

Njonken de winkel komt de Kleine Buren wer op de Parkstraat tt. Oan de oare kant 

stiet in leaf monumentsje dat as wenhûs of as winkel noch lang in karakteristyk 

plakje fertsjinnet te wêzen. Foaral de originele staat moatte we sunich op wêze. Op 

de foto hjirnjonken is in detail te sjen. It finster boppe de doar mei de spegelingen 

en foaral it moaije izerwurk. 
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Kleine Buren en Rabobank 

De Kleine Buren leine eartiids oan de südkant fan de Baaishaven. It wie de fer-

naamste route tusken de brêge oer de Mounesleat en de brêge oer de Tillehaven. 

Yn it begjin fan de njoggentjende ieu wiene der yn de Kleine Buren in soad win-

kels foar de sylderij. Doe't de Baai ticht smiten waard en Halbertsma's fabryk hiel-

tyd mear boude, waard de handel hjir hieltyd minder. Eartiids wiene winkels oars 

fan oansjen as hjoed de dei: etalages wiene net sa yn de moade en handelsiju fer-

kochten iit harren wurkplak wei. Sadwaande binne ek yn de Kleine Buren hjir en 

der de oarspronklike gevels oanpast oan de nije tiid troch der etalages yn te meits-

jen. 

t hûs op nûmer io is noch in autentyk wenhûs. 

De Rabobank oan de Hoofdstraat stiet op it plak dêr't froeger de brêge wie. No is 

der midden yn it doarp fanwege de ticht smiten Tillehaven in grut plein. It bank-

gebou is hjir in modern tweintichste ieus element, dat op in heel oare wize as it 

PTT-gebou troch strakke architektuer de skaal fan de âlde bebouwing besiket fest 

te hâlden. Der is net besocht troch hichte in nij element oan it doarp ta te heak-

jen. 
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Hoofdstraat 

De Hoofdstraat wie yn it earst oan in strjitte mei gewoane wenhuzen mei oan it 

begjin, by de haven, sels in boerepleats. Mar stadichoan kamen der mear winkel-

lju te wenjen sadat it mear en mear in winkelstrjitte waard. 

De boekwinkel op nCimer 5 wie oarspronklik boud yn 1874 as postkantoar en letter 

waard it in drukkerij. De foarkant fan it pand hat in klassike Citstrieling en dat komt 

fan de yndeling troch de gevel, mar ek troch de fersiering fan de daklist. De yngong 

fan de winkel is oan de sydkant op it pleintsje. Hjir is gelokkich in álde yndeling 

fan de gevel bestean bleaun sCinder nije moderne etalages. 

De Bierhalle op nC:mer 7 hat in bysOnder histoarje, omdat de houten keet Cit 1870 

om 1933 hinne fuort helle is om der in nije kroech del te setten. De C.Abou nei 

foaren dy't earst de kroech wie, is letter noch ferhege om sa de gevel te krijen dy't 
der no stiet. 

It hfas op nUner n wie earst in wenhC,s, mar is omboud ta winkel mei grutte eta-

lageruten, dy't der letter ynset binne. 
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Hoofdstraat 

Oan de oneven kant fan de Hoofdstraat rinne wy 
de sydstrjitte foarby Wy sjogge hoe't de winkelbe-
bouwing hjr ferbrutsen wurdt troch in winkelhûs 
dat boppe de ruten brede listen lâns hat mei rike 
fersiersels. Sjoch de foto hjirnjonken. Ek de dak-
kapel is troch de pilasters yn It each fallend. 
As wy op'e nij oerstekke komme wy by de syd kant 
del fan it grutte âlde hûs dat oan de kant fan It 
Halbertsma-plein in gevel opboud hat Cit de 18e 
ïeu. Ek de sydkant oan de Hoofdstraat is nijgjirrich 
fanwege de âlde winkelgevel dy't der bestean 
bleaun is. De skaal is foaral opfallend, want ek al 
is It in grut pand, de kezinen fan doar en ruten 
binne mar aardich leech by de grûn foar is hjoed-
deiske begrippen. 
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It aardige fan it hûs op nümer 31 is 

dat de dakrânne sok moai flochten 

metselwurk sjen lit. Op dizze wize 

koene de dakpannen binnen de 

muorren bliuwe en net lyk as hjoed 
de dei oer de muorren hinne lein 

wurde. Elk de ankers yn de muorre 

binne heel didlik yn de funksje dy't 

se hawwe: it ferstevigjen fan de 

konstruksje fan it hûs op essensjele 

punten. Doe't spou-muorren gjin 

wenst wiene, wie better sichtber 

hoe't in hûs yn in oar stuts. 



FIRH 
metselwerk wit geschilderd 

zwart geglaz. holle pan 

H 
V) 

0 



zwart holle pan rode baksteen 	 rode baksteen vormbak 
gevel wit geschilderd 	 herfstkleur holle pan 

- 

(J) 

-.1 
S 

Syd- en foarkant bakkerij - (parkstraat i), 
ptt-gebouw en Molenpad 

Foar de Rabobank oer stiet in grut âld hûs, dêr't op't heden in bakker syn bedriuw 

hat. Fan âldsher is it in grutterij. It hûs stamt nei alle gedachten noch Cit de acht-
tiende jeu en is foar in grut part yn álde steat. De etalageruten binne fansels fan 

lettere tiid. 
Achter de bakkerij om is in paad der't de âlde planologyske struktuer moai dCidlik 

fan wurdt. Krekt as yn de Kleine Buren is de skaal fan eartiids noch goed te sjen. 

t hyt hjir it Molenpad en foaral it hûs op nûmer 6 is fan bysûndere wearde foar it 

doarp. Omdat it op sa'n spesjaal plakje leit oan de achterkant fan it ptt-gebou, mar 

ek omdat de bakstien-architektuer spesjaal is fanwege de patroanen yn it metsel-

wurk. De foto is naam fan de kant fan it parkearterrein en üt it hûs wei hat men 

wer it sicht op it Halbertsma's hûs oan de Parkstraat nûmer 7 
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It Iiket op It earste gesicht dat hjir in stikmennich htsnûmers misse. Mar der 

steane achter de huzen oan de Hoofdstraat noch in oantal huzen, dy't achterôf 

boud binrie. Eartiids hawwe dy mei de achterkant oan It wetter stien fan de Âlde 

Haven. Dizze huzen binne yn it plak kaam foar boereskuorren en rCimten foar 

opslach. 
De rigele fan huzen oan dizze kant fan de Hoofdstraat is tradisjoneel foar in Frysk 

doarp en It is moai smûk mei alle winkels dy't der harren plak hawwe. Echt bysûn-

der is It pand op nûmer 44,  fanwege de grutte foardoar. As wy goed sjogge hat it 

hûs in wat ûngewoane bestemming, want It heart by de Menniste Tsjerke. En lyk 

as dat eartiids oeral sa wie: Mennisten mochten wol in tsjerke hawwe yn in doarp 

of in stêd, mar dat mocht net opfalle. De lennige tsjerke dy't in toer hawwe mocht, 

wie de Nederlânsk-Herfoarme. De Mennisten hierie de yngong fan har tsjerke wol 

oan de Hoofdstraat, maar dat koe men der sa fan bûtenôf net oan sjen. De tsjerke 

lei achterit oan it wetter fan de Âlde Haven. 

It winkelpand op 46 - 64 is fan âldsher net ien, mar in heel soad huzen. Ek hjir wie 

earst tusken de nûmers 46 en 64 in stege, dêr't noch allegear htiskes yn stiene. 
Mar dat is no len grut winkelbedriuw wurden. Binnen yn de winkel is oan It plak 

fan de steun-peallen te sjen wer't eartiids de muorren en de stege wiene. 
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Wy komme no yri it stik fan de Hoofdstrjitte, dat yn 1956 totaal feroare is, omdat 

de moderne tijd frege om mear tagonklikheid foar It álde doarp. De Hoofdstraat 
koe alle ferkear net ferarbeidzje, der kamen te folie auto's en der kaam in nije 

ûntsluting fan de âlde doarpskearn by It Halbertsma's Plein: de Doorbraak. Dit 

betsjutte, dat der in stik mennich huzen ôfbrutsen is om it ferkear de rûmte te 

jaan. It karakter fan It Mde doarp is foargoed feroare. Der is rûmte kaam. It hûs 

op de hoeke (nûmer 104) dat no in part is fan de Treemter lit moaije rûne foar-

men didIik sen, ek yn de kroanlisten. Earder yn de Hoofdstraat stiet noch in hûs 

op de list fan Rijksmonumenten. De moderne tijd hat feroarings easke en sa'n 

trochbaak makket dat moai dtdlik.. 
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Halbertsma's Plein en Huzebosk 

Foar de Doorbraak oer is it Halbertsma's Plein, heel 

royaal en mei fan âlds allerlei funksjes foar It 
doarpsieven. Fuort oan de rjochterkant it grutte 

bepleïstere hCls dat eartiids ûnderdiel wie fan it 

grutte kompleks dat oan de Hofsgrêft ta rûn. 

Opfallend is de gevel dy't der yn 1764 opset is. Fuort 

en daliks rjochtsôfde hoeke om is de Huzebosk. Elk 

it monumentale pand op e hoeke lit moaije details 

sjen, lykas de mûzetosken yn it metselwurk oan de 

sydkant. Dit hûs hat fan 1832 oan't 1851 grietenijhûs 

west en dernei oan't 1884 gemeentehûs fan 

Id aa rderad ei. 
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Huzebosk 

It plein der't wy steane is yn twaën dield. It stik dat no 

noch altyd it Grien hyt is fan âlds her brûkt foar allegear 

ferkillende aktiviteiten. Bygelyks om de wask op te ble-

ken. De measte huzen yn it doarp stiene sa ticht by inoar 

dat der by de measte huzen gun rûmte wie foar in eigen 

bleek. Sadwaande leine de froulju fan it doarp har wite 

wask te droegjen yn de sinne op it gêrs fan it hjoeddeis-
ke plein. Ek waard it plein brokt as der feest wie yn it 

doarp. Hjir koene de minsken yn in grutte kloft dûnsje en 

wille ha. 

Prachtich om sa troch de nauwe strjitten fan it plein nei 

de tsjerke ta te sjen. Opfallend is it grutte hûs mei deryn 

de gevelstiennen ta eare fan twa fan de bruorren 

Halbertsma, Joast en Eeltsje. Beide mannen wurde fan-

wege harren fertsjinsten foar de Fryske letterkunde yn 

eare hâlden en Grou is der tige grutske op. Der stiet in 

monument foar dr. Eeltsje by de yngong fan it 

Wilhelminapark en dan is der noch in iepenbiere skoalle 

nei him neamd. 

De moderne tiid komt kenmerkend op is ta mei de grut-

te glêzen gevel en dan stiet der achter noch in âld hûs op 
e hoeke fan de Hofsgrêft. Dit hûs hat in stiennen dakka-
pel mei in fersierde list en de ruten binne yn de âlder-

wetske T-foarm. Dan koene omheech skoud wurde om 

de keamers te luchtsjen. 
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Halbertsma's Plein, café en mesyktinte 

Wy sjogge noch ns even goed om is hinne op it Halbertsma's Plein. It 
sjocht der hjirre allegear heel oars Cit as eartiids. Mar: der is in permanente 
mesyktinte. Hjir kin it korps spylje en by feestlikheden lykas Sint Piter kin 
hjir op it plein heel Grou te plak. Sa bliuwt de âlde funksje bestean, wylst it 
plein yn de rin fan de jierren royaler wurden is. De rûmte fan de 
Waachshaven is der bylutsen, nei 't dy ticht smiten is yn 1891. 
Op de tekeningen is de achterkant te sjen fan de huzen oan de Hoofdstraat, 
dy't de begrinling foarmje fan it Grien. 
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Raadhuisstraat 2 

Fan de Hoofdstraat ôfsjocht men de Raadhuisstraat yrt en dan is fuort wer dCid-

lik hoe't in doarp libbet. ÂId en nij bestiet njonken inoar. Oeral der't no nije gevels 

steane yri It âlde doarp, der Fiat fansels eartiids ek al wat stien. In libben doarp hat 

nijbou tusken de âlde gevels krigen en dat jout krekt It libbene oansjoch. In foar-

byld h'ir fan is it winkelpand op nûmer ien. De skaal fan de nijbou past bij de 

huzen dy't der al steane en dochs is it in breuk mei it ferline. It karakteristike âlde 

winkelhûs wie net mear geskikt te meitsjen foar de easken fan dizze tiid. 

En wa bepaalt wat karakteristyk is? Dat giet net allinnich om âld, mar it is krekt 

ynteressant om de feroaring fan funksjes oan de huzen en de styl ôf Iêze te kin-

nen. Want nije tiden hawwe oare easken. 

Fan de huzen op nûmer 3  en op nûmer 7  is it traditionele dak bestean bleaun, mar 

ek hjir hat de moderne tiid in feroaring frege: der binne grutte etalage-finsters yri 

de foargevel kaam. 
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Raadhuisstraat 8-13 

Fan de Raadhuisstraat rint in steech achtertt nei in plak der't froeger in pleats stie 

oan de Tillehaven. Tsjintwurdich stiet der de RABO-bank. Der is allegear bebou-
wing ôfbrutsen en sadwaande is allinnich fan de kant fan de Raadhuisstraat de 
steech noch yn takt. Ek dit is in moai foarbyld fan de tichte wize fan bouwen yn it 

âlde doarp, sa't wy dy hyltyd sjogge. Men kin goed begripe dat de froulju hjirwei 

har wask op it Grien te droegjen lizze moasten. It hyt hjir no de Boogstraat. En de 

âlderdom fan de bebouwing blykt bygelyks tit in gevelstien mei it jiertal 1753. 

Aardich is it ferhaal dat de Boogstraat, sa't de steech hyt fanâlds de namme de 

Spande Kont hie. De booch-foarm is dtdlik, mar offisjeel koe sa'n namme blykber 

net. 
De rigele fan gevels sa't dy op'e südkant fan de Raadhuisstraat stiet jout in auten-

tyk byld. Dat komt mei fanwege de ketlingen foar in pear huzen lâns. lt ienfâldige 

hûs op nûmer ii springt der üt fanwege de flechtingen yn it metselwurk. Opdizze 

wize koe der moai in daklist makke wurde. Fan it hûs op nûmer 12 springe de is-

ten om de doar en de ruten der üt. 
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Raadhuisstraat en Waachshaven 

De Raadhuisstraat rint yn in heakse bocht en dan stiet yn de bocht it álde gemeen-

tehas fan Idaarderadiel op namer 15. Dus sa, dat men fan de Hoofdstraat 6fl<om-

mend der rjocht op oanrint. Om 1840 hinne is it boud foar in rike keapman en 

men kin de deftigens oan it pand 6fsjen: grutte, brede finsters, in yngong mei in 

grutte list der omhinne en in grutte kroanlist boppe de ferdjipping der't it dak be-
gjint. It has hat gemeentehas west fan 1884 - 1942. ft has dernjonken is min of 

mear yn de selde styl, mar minder fernaam. 

Fan in hele oar oansjen is it has op namer 23, der't it jiertal 1910 op stiet. In opfal-

lend geheel dat mei de booch-foarmen dadlike foarmen sjen lit fan Jugendstil. Ek 

de yngong dy't wat nei achteren leit is kenmerkend wat dat oanbelanget. Ek fan-

wege de moaije smelle ruten oan wearskanten fan de doar. De fersierings boppe 

de ruten binne net alledaagsk en lykje wat baten proporsje. De heldere symmetry-

assen jowe lykwols rést, sadat it geheel dochs yn lykwicht is. 

Dizze huzen steane noch oan de Raadhuisstraat, dy't eartiids om de Waach hinne 
ran. It gemeentehas hie frij sicht de strjitte yn en de huzen op de namers 12 en 13 
seagen op de achterkant fan de Waach. 

Oan de foarkant fan de Waach wie in kade en der koene de skippen oanlizze yn de 

Waachshaven, sadat it begryplik dat de strjitnamme hjir feroaret. 
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Waachshaven en Halbertsma's Plein 

Oan de kant fan de tsjerke stiet oan de Waachshaven op numer 2 in lyts huske dat op de monumentelist stiet. 
It stamt ut de i8e ieu, is bepleistere en hat in puntgevel mei in houten foarsket. It hus der njonken op numer 

4 is grut en hat in tradisjoneel skild-dak mei skoarstiens op'e hoeke. Foaral de kroanlist is swier fan pronks-
kens. Oan de oare kant fan jt monumentsje op numer 2 stiet in áld bakkerij. Wat fan siden fan it Halbertsma's 
Plein, der't it al by heart. Mar it lel achter de Waach en de Moune. 

Om igoo hinne is jt hus op'e hoeke boud. It docht wat lngelsk oan mei de knik yn it dak en de oanboude erker. 
It hege hus derachter, op Halbertsma 's Plein numer 4, wie eartiids mei de moune, de skieding tusken de Ko-
merk en It Raadhuisplein. Yn dit hus ritte oan de foarkant de gevelstiennen ta eare fan de beide bruorren 

Halbertsma. It hat heel lang brukt west as postkantoar. 
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Hofsgrêft en sydkant fan it toiletgebou 

By de Waachshaven del komt men op de Nieuwe Kade en oan de rjochterkant by de yngong fan de Hofsgrêft. 

Hjir is san punt der't fanâlds de minsken tt it wetterlân mei de boat it doarp yn komme koene. No leit der 

fan alles oan skippen foar de wal oan de Nieuwe Kade, mar It doarp yn kin net mear mei de boat. Dat moat te 

gean. Hotel Oostergo is om 186o hinne boud op It plak der't earder in wenhûs, in timmerwinkel en in skiphûs 

stiene. Yn de rin fan de jierren is der bij- en ferboud en dat is goed te sjen. It is in beaken foar boatsje-mins-

ken as sy de Grou op farre nei it doarp ta. 
Oan de rjochterkant is de yngong fan de Hofsgrêft. Ek sa'n feart it doarp yn. De boaten koene sawat oan it 

tsjerkhofta komme. De namme komt al mar grif fan it grutte adelike hûs, dat oan de achterkant in poarte hie 

oan de Hofsgrêft. It wetter is yn 1868 ticht kaam. It hCts achter Waachshaven 3a hat nei alle gedachten earst 

tsjinne as pastorij foar de grutte tsjerke. 

Om 1920 hinne is It oansjen fan de Kade sawat sa wurden as op t heden. De huzen oan de Nieuwe Kade binrie 

ek fan It begjin fan de 2oe jeu en It is opfallend dat de huzen mei de foargevel nei it wetter steane. Yn Grou 

stiene de measte huzen mei de achterkant nel it wetter ta. 

By It hûs op nûmer 4  wie boppe de erker oarspronkelik net in balkon, mar allinnich in plat dak. It hûs op nûrner 

8 falt op troch alle details dy't men der sjocht: houtsierwurk, glês-yn-lead ruten, in moai fersierde foardoar yn 

in portyk. En yn de portyk in earste stien mei It jiertal 1901. 
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Nieuwe Kade 
4, 8,  9,  ga 10, 11 

It is noch al in pluriform byld hjir oan 
de Kade. It is moai dat de lytse skaal 
bewarre is troch de trije houten punt-
kapkes fan It grutte bedriuwsgebouw 
op nûmer 9A. De rjochte foarmen fan 
de pizzeria rinne der wat tit, mar krekt 

dertroch ûntstiet dat pluriforme byld. 
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Oerhaelspaed 1, 5, 10, 2-11 

Ek hjir wie earder in wetter dat fan de Grou ôf de kant fan 

de tsjerke op gyng. Of better sein: it wetter koe fan it heger 

lizzende stik om de tsjerke hinne fuort rinne de Grou yn. 
En sa wie ek hjir in natuerlike haven, dy't brûkt waard foar 

t oersetten fan minsken nei de oare kant fan de Grou. En 

it hat lang sa west dat troch it lieden fan de skille minsken 

oanjaan koene dat se nei de oare kant woene. De skille is 

te sjen op'e stien yn de geve 1 fan it hûs fan de oerhaal-

man op nûmer 2. En dat is dan oan de kant fan de tsjerke 

oan it Oerhaelspaed en net oan de kant der't hjoed de dei 
t wetter is. 
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Kerkstraat 

t hyt hjir oeral Kerkstraat. En dat komt omdat fan âldsher alle bebouwing fan de tsjerke ôf nei it noarden ta 

sa hyt. En dan heart de rûnte om it tsjerkhof hinne der noch by. It is allegearre âlde bebouwing, dy't yn de riri 
fan de ieuwen hieltyd op'e nij feroare, ferriijd en oaripast is oan de easken fan de tiid. Al mar grif is der folie 

âldere bebouwing te flnen by archeologyske ûndersikings, mar it bysûndere fan Grou is krekt dat de bewen-

ning om de tsjerke hinne sûnder ûnderbrekkings is. En derom is it karakteristike byld sa geef bewarre bleaun, 

ek al is dat foar it grutste part ige ieusk. En hoe ticht as men by It wetter doarst te wenjen yn eardere tiden? 

It hûs fan de oerhaalsman makket dtdlik dat men lang de fersichtige kant It neist wie. 

Fan de wetterkarit ôf komme wy foar It earst yn de Kerkstraat by in rigele bedriuwsgebouwen op nûmer 26, 

dy't oan It begjin fan de 2oe jeu del set binne. Oarspronklik wie It gebou bedoeld as werihûs, pakhûs en as 

kantoar. Dat it ferskillende funksjes hie ferklearret yn alle gefalleri de fariaasje yn hichte fan it gebouw, dat op 

de tekeningen fan twa kanten besjoen wurdt. 
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Kerkstraat 16+18+22+15+15 schuur 

Sa stadich oan is dit in hele ithoeke, der't wy belân-

je. De hele âlde kearn by de tsjerke hat yn syn totali-

teit de namme fan Kerkstraat hâlden. It hûs op 
nûmer 15  leit wat oan in pleintsje en hat in wat bysûn-

dere L-foarmige bou. Fierder nei achteren steane alle-

gearre ige ieuske huzen. It hûs op nûmer 16 docht it 

âldst aan fanwege de leech sittende goate en de lytse 

f'insters mei seis ritsjes. Tïchtst by it wetter stiet it 

meast moderne fan dizze rigele. It is mear op de 

hjoeddeiske maat en ek fierder is de styl wat minder 

autentyk. It is grif krekt boud doe't men yn Fryslân it 

wetter-behear wat better yn de macht hie. 
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Kerkstraat 26, 8, 36-31 

It is nijsgjirrich te sjen hoe't hjir oeral bedriuwen tusken de huzen steane en ek dy 

funksje hâlde kinne. In smûke âlde steech, der't folslein de eardere sfear bestean 

bleaun is, giet oer nei It grutte saaklike pand op riûmer 31. Oan de oare kant stiet 

dan wer it grutte bedriuwshûs der't wy it earder al oer hiene op side 75. 

Multifunksjoneel wie It âlde doarp mei al syn aktiviteiten en dat is hjir yn dit âlde 

stik noch altyd sa. 
Lyts en smûk lykje de huzen. Bysûnder is dat se ferve binne. Om de steech wat 

Ijocht te hâlden miskien of omdat men fanâlds wend wie de Fryske geeltsjes oer te 

skilderjen. Geeltsjes wiene guodkeap en stien mei in heech sân-gehalte. Dat naam 

fansels maklik wetter op en omdat der net boud waard mei spoumuorren wie it 

fervjen fan gele sânstien needsaaklik om it wetter bûten te kearen. 
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Kerkstraat 

It hûs op nûmer 12 stiet achteryn in smel strjitsje dat der krekt wat breder wurdt. 

It hûs is bysûnder fanwege de foarkeamer op kelders. Fierder binne It foaral de 

boochruten fan de kelders dy't opfalle. Tichterop nei de tsjerke ta binne de huzen 
op de nümers 7  en 8 mei inoar ferbûn. Dat op nûmer 8 hat in pleisterlaach, der't 

grutte stroken yn makke binne. Men kin sjen dat om oan de easken fan dizze tiid 

te foldwaan in stikmennich fan dizze huzen mei inoar ien wurden binne. 

Tsjintwurdich hawwe minsken mear rûmte nedich en dan komme de feroarings 

fa n se Is. 

It oare rigeltsje huzen stiet oan de noardkant by it tsjerkhof del. Eartiids moatte 

der mear huzen stien hawwe, dat is te sjen oan de nûmering. No wie it wol sa dat 

de huzen yn de steech tusken 36 en 45  wol in nûmer hiene as stiene se gewoan 

tusken de huzen oan it tsjerkhôf. Dochs misse der noch wol in pear. 
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Kerkstraat 66, 65, 3, 1 + toiletgebou 

Fan de huzen hjir op dit eintsje is it bysundere dat se net allegearre mei de foargevel nei de tsjerke ta steane. 

Sa wie men dat yn it earstoan wol wend. It wie hjir woekerjen mei de rumte, dat derom moast it wol ris wat 

flexibeler . En dus kamen de huzen wolris wat oars te stean as keurich yn it gelid. 

It toiletgebou is spesjaal foar de wettersporters delset op'e hoeke fan de Hofsgrêft. 
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Tsjerke, noardkant 

Fan alle kanten is Grou fan f'ierens te sjen. De stoere tsjerketoer stekt de kop fier omheech en hat fanâlds in 
beaken west foar elk dy't nei it doarp ta moast of dy't der bylâns kaam. As It no wie fan de kant fan it lân of fan 
de kant fan it wetter ôf. 
De Grouster Sint Piter-tsjerke stiet op in hichte ticht oan it wetter. En dat is yn Fryslân net in gewoan plak. De 
romaanske tsjerke is om 1125 hinne boud fan tufstien. Neï alle gedachten hat der op dit plak al earder wat stien: 
meastentiids wie der al in houten tsjerkje foardat der ieri fan stieri boud waard. 
Tsjerken waarden boud mei it altaar nei it easten rjochte . De minsken sieten of stiene yn tsjerke sa, dat sy dy 
kant tt seagen, de kant fan it Hillige Lân op. It betsjut dat de tsjerken yn dizze tiid boud waarden fan east nei 
west, mei de toer oan de westkant. De tsjerke hat der yn de f)irtjende ieu in stik foar by oan krige en ek de toer 
is der doe foar kaam. 
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Tsjerke, westkant 

Boppe de doar fan de toer is in gevelstien te sjen, dy't noch al wat bysûnder 
is. En dat is fanwege de herinnering oan It Rampjier 1672. De Republiek der 
Vereenigde Nederlanden, dêr't Fryslân ek in part fan wie, krige doe oarloch 
mei f)ouwer f'ijannen. Ek yn It noarden is it der doe knap om wei gien. De stêd 
Grins betinkt alle jierren op 28 augustus noch de befrijing fan de Munsterske 
soldaten. 
De gevelstien boppe de westlike doar yn de tsjerketoer soe de hillige esken 
betinke dy't doe destiids fan Koarnjum ôf nei Grou oerbrocht binne. 
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Tsjerke si.idkant 

It wie doe yn de Midsieuwen de Roomske tiïd en de tsjerke wie de apostel Petrus ta wijd, dy't dermei de bes-

kermhillige fan Grou wie. Yn de reformaasje feroare der noch al wat. De parochie fan de Roomske tsjerke gyng 

yn 1582 oer nei de nije lear. Sunt dy tijd is de tsjerke dan ek Nederlânsk-Herfoarme. 
Dizze oergong betsjutte noch al wat foar hoe't de tsjerke der ttsjocht. De strideraasje tusken Roomsk en her -

foarme hie in bulte te krijen mei uterlik fertoan. De bylden waarden bygelyks üt de tsjerke helle. 

Elk kaam der mear ferlet fan Ijocht yn de tsjerke en sadwaande binne der yn de sântjende ieu grutte goatyske 

ruten kaam yn de sidgevel. Oan de muorre is te sjen dat der noch al wat kearen oare opfettings wiene oer 

hoe't it gebou brûkt wurde moast. Want der binne noch al wat spoaren te sjen fan ruten dy't wer tichtmetse-

le binne. Der binne dan ek alderhande stylferoarings te sjen. De noardkant fan de tsjerke is minder oantaast 

troch al dy feroarings. Dy kant hat mear it oarspronklïke karakter fan de romaanske styl behâlden 
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Tsjerke, eastkant 

De achterkant fan de tsjerke, der't in foto fan is op side 83, lit ek it byld sjen fan de 

feroarings troch de tfld hinne. Troch de beammen is goed te sjen hoe moai as de 
oarspronklike, romaanske booch-rânne bewarre bleaun is yn de südgevei fan de 

tsjerke. Ek al is der yn lettere tiid noch sa folie feroare oan dizze gevel, mei't der grut-

tere ruten yn set binne. De oarspronklike styl is foar it grutste part bewarre bleaun. 

Oan de stdkant fan de tsjerke stiet in opfallende poarte (foto op side 86) dy't de 

minsken fan it doarp troch moatte as sy nei tsjerke wolle. Elk moat der ûnder troch 

en der stiet in moaije tekst op: Tege quodfuit, en op oare kant stiet in oare: rege quod 
erit. 
It earste betsjut: bedobje wat west hat en it oare : wêz baas oer wat komme sil. Wize 

wurden, dy't stof genôch jouwe om oer nei te tinken. 
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Kerkstraat en de poarte 

It rûntsje om de tsjerke hinne komt ta syn em. De pastorij is fan 1840 en leit yn in grut-
te tin, dy't eartiids noch folie grutter west hat. Sjoch mar op de âlde kaart op side i. 
Helendal oan de noardkant fan de Kerkstraat ta. De pastorij is grut en fernaam en 
symmetrysk fan styl. It opfaflende catechesatiegebou is fan it begjin fan de 2oe ieu en 
dan steane der om de bocht noch in pear huzen dy't mei de oare kant oan de Wijde 
Steeg steane. Fariaasje genôch: It iene hûs hat in extra ferdjipping, i t oare kelders 
Onder It hûs, in tredden flochten metselwurk foar in daklist. Al mei al liket dizze kant 
fan de tsjerke heel fernaam. It doarp kaam troch de poarte nel tsjerke ta. Fan tsjerke 
ôfrint men nei de huzen oan de Hoofdstraat, de Hofsgrêft en foaral ek nei de merke 
ta, der't no It Halbertsrna's Plein is. Lyk as yn safolle Fryske doarpen wie de sCidkant 
fan de tsjerke de fername kant. En hjir kaam ek It doarp te lizzen yn de lettere, bette-
re tiden EW 
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Hoofdstraat 1o8 en Hofsgrêft 

It Poarte Hûs is miskien wol It meast opfallende hûs fan Grou. En dat is fansels fan-

wege de ttbou nei foaren ta op de earste ferdjipping. It hûs skynt fan oarsprong te 

datearen Cit de 16e jeu, mar dat is der net mear oan te sjen. Sa't it der hjoed de dei 

by stiet is it fan om en de by 1750. By de bysûndere ttstrieIing fan it hûs moat men 

betinke, dat men yn de (tboude keamer boppe oer de hele Hofsgrêft hinne sjen koe. 

Dy wie noch net ticht en der koene noch boaten yn kom me. Oer de Hofsgrêft hinne 

moat it sicht op it wide wetter fan de Grou en it lân der achter skitterend west hawwe. 
Wat in frijheid. It sicht op it tsjerkhof en de Hofsgrêft wie ek moai frij fansels, as men 

rekkent hoe't dat fierder wie yn de âlde doarpskearn. 

Yn alle gefallen wie it bysûnder, krekt as dat oare kostlike punt: de Poarte tusken de 

diakonij-huzen, boud troch de skout Van Velsen om it hôf te sluten dat by syn hûs 

hearde. De foarkant wie oan de merk, der't no it Halbertsma's Plein is. 
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	gesch. metselwerk zwart geglaz. holle pan zwart geglaz. friese golfpan zwarte dekpan 
oranje holle pan 

Wijde Steeg 

Wa't hjir rint hat oan de namme hast genôch: As dit de Wijde Steeg is, hoe hat It 

dan fierder west? Eartiids wiene hjir pakhuzen en wenhuzen. Dat liket wat eigen-

aardich sa midden yn It doarp, mar de Wijde Steeg wie de ferbining tusken de 
Boerewaishaven en de tsjerkebuert. Tsjintwurdich binne It hjir foaral wenhuzen. 

Mear of minder oanpast oan de easken fan de tijd. Guon huzen hawwe har âlde 

itstrieIïng goed bewarre, lykas It hûs op nûmer 8 mei de Flaamske topgevel. Der 

sitte allegear fersiersels oan mei krullen. In prachtich hûs yn dizze buert fan 

ambachtslju. It hûs stamt fan 1764. 



gele baksteen + 	 rode handvorm 	rode baksteen handvorm 
roomwit stucwerk 	oranje friese golfpan gele speklaag 

zwart geglazuurde platte friese pan 

Wijde Steeg 14-13 en 23-27 

It hege hûs op nûmer 14 hat stiennen bogen boppe de ruten en dy 

bogen komme werom yn de dakkapel. Ek de fersierings yn de kroan-
list binne opfallend fanwege it blokjesmotyf. By dit hûs rint in steech-
je del en der steane in pear huzen helendal yn it tsjuster weidrukt ach-

ter de nûmers 12 en 13. De Wijde Steeg iit krije wy earst wat rûmte en 

dan giet it fluch wer nauw en smel fierder. Yn it hûs op nûmer 25 sit 

by it dak láns in motyf fan haaijetosken. Fierder is dat yn it hele doarp 

net mear te sjen. De huzen dy't hjir fierder noch steane binne yn it 

begjin fan de 2oe ieu boud, nei alle gedachten yn it plak fan pakhuzen 

dy't der earder stiene. 
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gele baksteen handvorm 
oranje holle pan 

Doorbraak en Wijde Steeg io 

De foto op side 98 mei de htskes oan de haven, is fan de Boerewal. Om wat in yndruk te krijen fan de fero-

arings troch de tiid hinne is der in foto rijonken set op side 99  fan hoe't it der hjoed de del Cit sjocht. En dan 
moat in Grouster dy't de âlde situaasje net kinnen hat, goed sjen om der Cit te kommen. De tsjerke is It fer-
naamste oariknopingspunt. 

Der misse noch al wat hûsnûrriers oan de Hoofdstraat en dat is fanwege de modernisearing. In doarp dat lib-

bet moat yn de 2oe ieu oanpasse op alle mooglike manieren. It ferkear mei auto's moat it doarp yn komme 

kinrte. De winkels moatte berikber wêze om nije foarrie ôfleverje te kinnen en gean sa mar troch. De nauwe 

Hoofdstraat koe dat allegear lang net ferarbeidzje en sadwaande is achterom oer de Gedempte Haven in nije 

route makke. Dy moast dwarstroch de bebouwing fan de Hoofdstraat hinne om by it Halbertsma's Plein 

komme te kinnen. Der waard yn 1956 in trochbraak sleïn, dy't letterlik en figuerlik in grutte ynbrek makke op'e 

skaal fan de âlde bebouwing. 

Der wurdt besocht om de karakteristike elementen fan it âlde doarp ek yn dit skeinde stik mear klam te jaan. 
Sa is de âld smidte op nûmer 10 helendal opknapt mei in moaije âlde Ltstrie!ing. En ek fierder is besocht ticht 
te kommen by de skaal en de sfear fan eartiids 
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Gedempte Haven en Doorbraak 

De huzen oan de sdkant fan de Doorbraak stiene earst noch al yn de ferdrukkirig, 

lykas safoile huzen yn It âlde doarp. No hawwe sy mear rûmte krige en steane yn 

t folie sicht. De moaije daklist fan it hûs op nûmer 4  hie oars noait opfallen. 
Nûmer 6 is in foarbyld fan in hûs dat achterôfstiet en der't It net sa belangryk fan 

is hoe't it der tt sjocht. It liket der op dat der op ferskillende manieren oan ferboud 

is. No stiet It pontif'ikaal op 'e hoeke fan de Gedempte Haven, der 't it de foarkant 

ek hinne keard hat. 
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Gedempte Haven 

Opfallend is dat oan de kant fan de Gedempte Haven yn ien kear wol di'idlik in tsjer -

ke te sjen is. De Mennisten hawwe de yngong fan de Ferrnoanje ûnopfallend, mar 
wol deftich yn de Hoofdstraat. Want sa wie foar de grûnwet fan 1848 de wenst. 

Thorbecke hat doe destijds fêstlein dat der gjin ûnderskïe wêze mocht op basis fan 

leauwen. Sadwaande kaam der in ein oan it eigenaardige ferside setten fan men-

niste, mar ek fan Roomske tsjerken. 

Oan de kant fan It wetter wie It lykwols dtdIik dat der in tsjerke stie. Elk al hie dy 

gjin toer. De tsjerke is fan 1829 en hat in tongewelf oer de seal hinne lyk as by in 

protte tsjerken it de romaanske perioade. 
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Gedempte Haven 

Op'e tekeningen dy't wy hjir sjogge, stearie foaral de achterkanten fan de winkel-

huzen oan de Hoofdstraat. It aksent leit op de hoeddeiske ekonomyske aktivitei-

ten. It makket dCidlik werom as de Gedempte Haven belangryk is foar de oanfier 
fan de winkels dy't hjir mei de achterkant op Cit komme. 

It iennichste hûs mei in foargevel oan dizze kant is it hûs op'e hoeke. 

Wat no de oare kant fan de dyk is, wie froeger de oare kant fan it wetter. Allinnich 

oer brêchjes wie der te kommen. En om't dy brêgen meast fan hout wiene, wen-

nen de minsken oan de eastkant fan it wetter: oer ii hout. De Jeugdherberch hat dy 

namme noch altiten en dat komt om't dy hjir earst ek op dit streekje stien hat. 

It dûbelde hûs dat hjir op'e tekening stiet hat in skoarstien yn' e midden. De funks-

je fan dit hûs is ek net mear origineel. 
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Gedempte Haven 

It is in moal geheel, de huzen op 'e nûmers 6,8 en io. It binne mei fan de earste 

huzen dy't boud binne nei It dempen fan de haven sa om 1920 hinne. Nûmer 
6stiet op'e hoeke fan de 2e Oosterveldstraat en it is wat riker yn de details as de 

beide oaren. De erker is der noch wer letter oanboud. Tichter by de Doorbraak is 

de ekonomyske funksje fan de bebouwing sterker. Allerhande ferskillende bedriu-

wen hawwe boud sa't dat It meast praktysk wie. It ferskil mei de âlde doarpskearn 

is dermei fuort en daliks grut. 
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Gedempte Haven 

De grutte winkel dy't hjir hjoed de dei stiet is yn it plak kaam foar eardere bebouwing. Dit is in foarbyld fan 

de feroaring, dy't de tiid meibringt. Want elk wol graach in grutte moderne winkel ticht by de doar. Elk foar it 
boate-folk, dat by't simmerdei nei Grou komt is it noflik om moai ticht yn it doarp boadskip rinne te kinnen. 

Mar it betsjut wol dat de bebouwing oanpast is en dat der neat mear te sjen is fan it Âldmanne-hûs dat der 

earder stien hat. 
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Oosterveld 

Oan de eastlike kant fan Grou lei tusken It doarp en de Pikmar altiten in grjut fjild, 
It Oosterveld. Mei It ûntstean fan fabriken yn Grou kaam der ek ferlet fan wenhu- 
zen foar It folk dat yn de fabriken oan't wurk wie. No rêdde him dat earst wol, fan- 
sels. Mar dochs. 
Fryslân wie ûnder ynfloed fan It soasjalisme fan Domela en Pieter Jelles. En dat 
betsjutte dat der in protte diskusje wie ûnder de minsken oer It ferbetterjen fan It 
libben fan de gewoane, arbeidersminsken. Gjin wurkdagen langer as fan acht ûren, 
demokratyske rjochten, mar ek fetsoenlike wenhuzen. 
Elk rekke der stadich oan fan oertsjûge dat der wat feroarje moast en sa kamen der 
wetten op learplicht foar bêrn, de wurkomstannichheden yn de fabriken en mear. 

o Ek kaam der in wenningwet, dy't foarskreau wer't huzen oan foldwaan moasten. 
Krotten moasten oprêdden, elk moast fetsoenlik wenje kinne. 

LU 
Op alderhande plakken wiene der fabryksdirekteuren dy't sjen litte woene, dat se 
It goed mei harren folk foar hiene en bouden nijbou-plannen fol mei moderne 

o arbeidershuzen. Foar It hegere folk ek wat moaijere. Yn Enschede bygelyks by guon 
o tekstylfabriken. 

It wie dus in ûntjowing dy't him foardie yn heel Nederlân. En ek Grou krige der wat 
fan mei. 	Hjir wiene ek fabriken, dy't hieltyd mear folk yn it wurk krigen dat ek 
wenje moast. It Oosterveld wie leech en moai tichte by It doarp. Wat in gaadlik plak 
foar nijbou. En sa kaam hjir it earste grutte (twreidingsplan fan Grou. 

De wyk is opset yn in lineaire struktuer fan strjitten en dat is heel moai te sjen op 
in oersjoch-foto. De direksje fan de Halbertsma-fabriken hat in stimulearjende rol 
hân by dit plan. Der wie harren in bulte oan gelegen om de arbeiders fan it fabryk 
knappe hisfesting te jaan. En mei subsydzjeregelingen foar wenningwetwenten 
wie der wol it ien en oar te dwaan. Sy hiene de tiid mei. 
Yn alle gefallen: Grou krige heel wat knappe huzen yn dy tijd foar de wurknimmers 
foar it fabryk. Der binne huzen yn rigeltsjes en ek binne der frijsteande huzen. Fan 
de Paviljoenstrjitte ôf nei it noarden ta wurdt de bebouwing royaler fan opset. Nei 
de kant fan de Pikmar ta is itselde byld te sjen. 

De lineaire struktuer fan it Oosterveld is moai te sjen op de oersjoch-foto op side 
113. De sfear fan de strjitten komt un temjitte op side 114 en dan is de lêtste foto 
ien fan it Theehûs, dat yn 1927 boud waard oan de Pikmar. 
Noch in slach troch it Oosterveld en dan komme wy wer yn de Parkstraat tt. 
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Colophon 

Tekeningen: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
Fotografy: 	Bina Koster 
Tekst: 	Henk Popma 
Einredaksje: Bart Jan van den Brink, Sander Douma, Bina Koster, Henk Popma 

yn opdracht en ander tafersjoch fan: 
Stichting Karakteristiek Boarnsterhim 

wu rkgroep 
Karaktergroep Grou 
leden: 
Sake Jan Bokma 
Jan Bouma 
Ype Dijkstra 
ogchum Douma, foarsitter 

Sander Douma 
Jaap Goos 
Bouke K. Hooghiemster 
Tamme Oosterhof 

mei ynset fan: 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
afdeling BCV 
Bart Jan van den Brink 
Ton Groenewegen 
Studinten: 
Annemieke de Boer 
Cor Bosgraaf 
Sander Dekker 
Anne Dorenbos 
Tijne Draaisma 
Hillebrand Hartholt 
Annemieke Holtrop 
Ference van 't Hoen 
Pieter Poortinga 
Siets Klaas Rozema 
Arnoud Siemonsma 
Feitze Talsma 
Jeroen van Veen 
Teunis Vonk 
Gerda Wentink 
Hennie Wijbenga 
Janet Wierda 
Ingrid Zeinstra 

E1 

Omslachfoto: 
Tijtte de Wrede 





Mei finansjele stipe fan: 
Gemeente Boarnsterhim 

Stichting Fûns Mid-Fryslân 

Stichting Grou 

Pleatslik belang Grou 

Stichting Freerk Siekmansforids 

Friesland bank 

Discotheek Pub De Treemter 

Makelaardij Hooghiemster 

Rabobank Heerenveen 

Sport- en modehuis It Beaken 

Architectenbureau Sander Douma bna 

Lay Out 

Sander Douma 

Grafyske fersoarging 

Drukkerij de Jong 
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