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Grouw - profiel van een dorp
in midden -Friesland

Ligging

Gelegen in het hart van Friesland, in het lage Midden, is Grouw een ty-
pisch waterdorp, gesitueerd op een terp - een kerkheuvel die omstreeks
1000 verhoogd werd, ingesloten door water, n.l. het Pikmeer en de
Grou; oorspronkelijk via land niet te bereiken, zeker niet in de regen-
periode.

De situering van de kerk doet denken aan de vele kerk situeringen aan
de meren in Zweden en Finland. 'De kerk, liggende aan de oever van
één of ander bevaarbaar water, voert onze gedachten wel even naar het
heidendom terug, dat zijn offer- of dingeplaats gaarne aan stromend
water stichtte'. (Dr. P. Glazema, Gewijde plaatsen in Friesland).

Toestand:

De hoofd struktuur van de dorpsaanleg is nog intakt, ondanks de demping
van diverse wateren en enkele doorbraken en wegverbredingen.

De ernstigste aantasringen zijn die ten gevolge van de zich nog steeds
uitbreidende houtverwerkings-industrie van Halbertsma (zie luchtfoto)
en de grote constructiewerkplaats v-an de Volma op de Minne Finne,
de oorspronkelijke pastorie fenne.

Aanleg

Door de moerassige aard van de bodem in de omgeving van Grouw, is
deze ongeschikt voor bouwland; het gehele gebied is een echte Friese
'greidstreek'.

Deze situatie maakte dat de vroegste bewoners van oudsher vertrouwd
waren met het water.

Aangezien het land woest, laag en moerassig was, bestonden de be-
woners grotendeels uit vissers, schippers, koemelkers, enkele kooikers en
ambachtslieden.

Het is uiteraard moeilijk om zich een voorstelling van de vlek Grouw
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te maken ten tijde van de bouw van de tufstenen kerk, de Sint Pieter
(omstreeks 1150).

Uit de oude kaarten van Schot anus (1664 en 1694), de kadastrale
kaart ± 1820, Eekhoff e.d. blijkt dat hier van een archipeldorp ge-
sproken kan worden, dat alleen via het water te bereiken was.

De oudste enigszins gedetailleerde plattegrond is die van Schotanus
uit 1664, welke naast kerk en molen ongeveer dertig huizen weergeeft,
op de kaart van 1694 ongeveer 65 huizen. Aan het graven van het
Kolonelsdiep in de 16e eeuw heeft Grouw mede zijn bloei te danken.

Door dit kanaal liep de scheepvaart van Groningen naar Holland via
Grouw. Ook de schippers van Leeuwarden voeren via Grouw. Door de
schaarste aan hooggelegen, droogblijvende grond waren de bewoners ge-
dwongen de huizen zeer dicht opeen te bouwen. Hierdoor ontstond een
haast stedelijke bebouwing, met veel waterlopen en smalle straten (ver-
gelijk Venetië).

Ondanks de vele dempingen, heeft het dorp deze karakteristiek be-
houden.

H. Halbertsma veronderstelt dat er nog veel meer watergangen zijn
geweest (zie tekening). Het lijkt erop, dat enkele straatjes of 'gloppen',
die aan de noordzijde van de kerk naar de waterkant leiden voorheen
ook waterlopen zijn geweest.

Men bouwde in de 11e tot de 13e eeuw de kerken in het waterland bij
voorkeur dicht bij een plaats, waar men schepen kon afmeren.

De strook grond aan de noordzijde der kerk lijkt voor een deel te zijn
aangegroeid in de loop der eeuwen.

Het terrein ligt er nogal waterpas en vrij laag, in tegenstelling tot de
bultige vorm van het centrale dorpsterritoir aan de zuidzijde van het
kerkhof, met als hoogste opduiking de Wijde Steeg - kennelijk het oudste
stuk van het dorp.

De naam Grouw betekent op zichzelf al: aangroeisel. *
Het is hoogst waarschijnlijk dat we hier te doen hebben met een streek,

die grotendeels ontstaan is door aangroeiing, waarin men dan sloten of
opvaarten groef om de verbinding tussen water en kerk te handhaven.

Ontwikkeling

'De grietenij Idaarderadeel is gelegen in het midden van de provincie
Friesland en haar hoofdplaats Grouw heet het hart van de provincie te
vormen. Wanneer men zou trachten oorsprong en ontwikkeling van dit
lichaam te achterhalen, dan komt men tot de ontdekking, dat in 1242 het
hart reeds was geformeerd, terwijl nog nergens blijkt wat om dit middel- .
punt gegroepeerd lag' (M. P. van Buijtenen: De Grietenij Idaarderadeel),

Reeds vanaf 1242 kent ldaarderadeel een grietman, welke als Dljk-

* De heer S. A. Schoustra, rustend arts te Grouw, tekent hierbij aan dat Grouw
genoemd is naar de Grou = de Groeve = het gegravene,



graaf een eeuwenlange voorrang had op waterstaatkundig gebied. De
aanleg en de ontwikkeling van Grouw is sterk bepaald door de natuur-
lijke gegevens: n.l. de hoogte van de grond ten opzichte van het water, de
grondsoort en de aanwezige waterlopen. De kerk lag oorspronkelijk zo
dicht mogelijk bij het water en schermde het hoger gelegen woongedeelte
(Wijde Steeg, Hoofdstraat e.d.) af tegen het Noorden.

De eerste ontwikkeling ging in zuidelijke richting, dus landinwaarts,
linksen rechts van de Hoofdstraat welke min of meer loodrecht op de
zuidgevel der kerk staat en dus noord-zuid loopt.

Loodrecht daarop de Wijde Steeg met Halsgraft (oorspronkelijk Kerk-
hofsgracht), welke de afscheiding van het kerkelijk erf aangeeft. Het
oostelijk eiland is de nog steeds (grotendeels) onbebouwde Pastorie fenne,
een vermoedelijk reeds bij de bouw van de kerk in de 12e eeuw be-
horende hofstede met tuin en akker (dos ecclesiae) ten behoeve van de
priester.

De bebouwing zal grotendeels uit houten vissershuisjes, koemelkers-
woningen en boerderijtjes met hooibergingen hebben bestaan.

In de 17e eeuw ontstaan stenen behuizingen, waarvan er nog enkele
over zijn.

Op de kaarten van Schotanus valt de huidige struktuur reeds duidelijk
te lezen.

Verschillende watergangen zijn sedert het eind van de 1ge eeuw ge-
dempt en als straten in gebmik genomen.

Vooral in de 18e eeuw ontstaat de grote bloei van Grouw als gevolg
van de toenemende scheepvaart.

Er ontstaan de typische aan het water gebouwde bedrijven als scheeps-
werven en zeilmakerijen, kuiperijen.

De beestenmarkt, die ongetwijfeld naast het Grien, het huidige Hal-
bertsmapleinzal hebben gelegen, werd van een stenen bestrating voor-
zien.

Het is bekend dat in de 17e eeuw een Waaggebouw opgericht werd
aan het eind van de Waaghaven; deze werd aan het eind van de 1ge
eeuw door een nieuwe vervangen, welke laatste omstreeks 1950 afge-
broken werd.

Op het Grien werd in de 17eeeuw reeds een windkorenmolen aan-
getroffen, welke na vele herbouwingen in 1885 in vlammen opging en in
1887 nogmaals, maar nu definitief.

Aan de noordzijde van de kerk vindt in de 18e eeuw een verdere uit-
breiding plaats waarvan vele nu nog bestaande woningen getuigen.

Ook aan de zuidzijde van het dorp vinden in die eeuw uitbreidingen
plaats (Kleine Buren, Westerbuurt en Zevenhuizen).

Verbindingswegen

De enige toegangsweg over land liep dwars door het land en was niet
berijdbaar.
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Pas in de 17e eeuw kwam er een, met sloten afgescheiden, modderweg
vanaf Grouw tot de eerste boerderij westwaarts, de z.g. Reinersweg.

Eerst in 1759 werd deze weg doorgetrokken tot Irnsum en moest het
nog tot 1842 duren voor deze van puinslag werd voorzien, waardoor het
isolement van Grouw enigszins werd opgeheven. In 1920 volgt dan de
weg van Grouw naar Nes (bij Akkrum) en tenslotte wordt na de 2e
wereldoorlog in 1951 de weg van Grouw naar Wartena aangelegd.

Daarna (1963) komt de grote rijksweg no. 32 op ruim 1 km. afstand van
Grouw tot stand.

Treinverkeer

Sedert 1868 loopt de spoorlijn van Leeuwarden naar het zuiden op een
kilometer afstand van de dorpskern.

Als dijk is deze reeds aangegeven op de kaart van 1866. In 1923 vestigt
zich er een autobusonderneming, waardoor het personenvervoer tussen
Grouw en Leeuwarden van veel groter belang werd.

Als gevolg van weg en spoorverbinding ontstaat aan de zuidzijde langs
de tot Stationsweg omgedoopte Reinersweg een nieuwe uitbreiding in de
vorm van een lintbebouwing.

Heeft Grouw zijn ontstaan en opkomst te danken gehad aan het drukke
vaarwater, na de 2e wereldoorlog veranderde dit totaal. De binnenvaart
werd gemoderniseerd, het Prinses Margrietkanaal en het van Harinxma-
kanaal maakten de kleine beurtschepen overbodig, waardoor Grouw niet
meer wordt aangedaan.

Verder werd veel vrachtvervoer overgenomen door de auto.

Minuutplan van ± 1810

De eerste nauwkeurige stedebouwkundige plattegrond met gedetailleerde
bebouwing waarover beschikt kan worden is het minuutplan van ±
1810, dat na de instelling van het kadaster tot stand kwam.

Het dorp vormt een vrij kompakte bebouwing, in drie delen te onder-
scheiden n.l.
a. het kerkelijk erf ten noorden van de Halsgraft en de Wijde Steeg.
b. het centrum met handelslieden, industrie en de woningen der bevol-

king.
c. de Kleine Buren ten zuiden van de Baai.
Het kerkelijk gebied (a) kenmerkt zich door vrij amorfe vormen van de
beide eilanden.

Het centrum (b) heeft een duidelijke vierkante vorm, met als centrum
het Grien met ten oosten daarvan als lengte-as de Hoofdstraat, welke
naar de kerk voert.

De Kleine Buren e.o. (c) vertoont weer een amorfe vorm, in het
westen grenzende aan de Baai, een uitstulping van de Rechte Grou. Het
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'eiland' ten oosten van de voormalige Haven en ten zuiden van de voor-
malige Boerewal is in deze situatie nog geheel onbebouwd. Uit de af-
beelding van 1782-3 geschilderd op behanglinnen van de boerderij te
Ypekolsga, thans in het Scheepvaartmuseum te Sneek (zie foto) krijgt
men een indruk van de bebouwing omstreeks de tijd dat het minuutplan
vervaardigd werd.

Eenvoudige lage stenen huisjes, houten schuren en schiphuizen, alles
met pannen gedekt.

Verder een enkele boerderij.
Daarboven uitstekend de molen o,p het Grien en als belangrijkste en

voornaamste dominant als allesoverheersende Sint Pieterskerk met stoere
toren.

Huidige bebouwing

Van de in 1810 aanwezige bebouwing is nog vrij veel bewaard gebleven,
zoals uit de tekening is te zien. Het zijn veelal een of twee verdiepingen
met pannendak, met een grote verscheidenheid van soms zeer fraaie
dakkapellen (in Grauw 'kajuiten' genoemd).

De nokken staan meestal loodrecht op de straatrichting, de voorgevels
naar de straat, de achterzijde naar het water, met uitzondering van de
Nieuwe Kade.

Vooral de laatste jaren treden er nogal wat afwijkingen van de ge-
bruikelijke bouw o,p, meestal in de vorm van platte daken met zeer brede
boeiborden.

Storende elementen zijn de steeds verder uitgebreide industrieën, welke
wezenlijke schade doen aan dorpsbeeld en leefmilieu, ondanks hun eco-
nomische waarde voor Grouw.

Ook het autoverkeer heeft zijn offers geëist in de vorm van de ver-
brede Stationsweg (1962) en de Doorbraak (± 1948), vele dempingen
(Boerewal, Haven, Nieuwe Diep, 'Diepsloot', e.d.).

Openbare ruimte

Interessant is de tegenstelling tussen het vrij strak ombouwde vierkante
centrale plein, met oorspronkelijk in het midden de korenmolen met
molenaarswoning en het veel vrijer gevormde, ovaal-vormige kerkhof.

Halbertsmaplein - 't Grien

Aan dit plein, dat van ouds het bleekveld voor de omwonenden was,
staan de huizen met de voorgevels naar de straat, met uitzondering van
het bouwblok aan de oostzijde, dat de Hoofdstraat van het Grien af-
schermt en dat op deze Hoofdstraat georiënteerd is. De zuidwesthoek
van het plein heeft nogal geleden onder de moderne uitbreidingen van
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Halbertsma, waardoor een aantal goede 18e eeuwse panden verdwenen
zijn en de gaafheid van de pleinwand hinderlijk verstoord is.

De nauwe licht gebogen Hoofdstraat met zijn aan de westzijde drie-
maal verspringende rooilijn is de meest karakteristieke straat van Grouw
en daardoor zeer aantrekkelijk voor de toerist. In de loop der laatste
decennia zijn veel woonhuizen omgebouwd tot winkels, welke architec-
tonisch helaas niet veel te betekenen hebben. Toch is het straatbeeld in-
tact gebleven, als gevolg van het handhaven der meeste bovenverdiepingen
en daken.

Bijzonder kenmerkend en boeiend zijn de smalle stegen en straatjes,
welke als dwarsverbindingen fungeren.

Oorspronkelijk was het Halbertsmaplein via de Nauwe Steeg vanuit
het oosten (voormalige Boerewal) bereikbaar.

Na de 2e Wereldoorlog groeide de behoefte aan een verkeersdoorgang
van de Meersweg naar de Hoofdstraat.

Zo ontstond de Doorbraak, waardoor de Nauwe Steeg verloren ging
en waarmee tevens de onstuitbare stroom auto's het hierop niet berekende
dorp werd binnengehaald.

De Nieuwe Kade, het Halbertsmaplein en de Boerewal zijn daarmee
verworden tot autoparkeerplaatsen.

Het gebied ten Westen van de Hoofdstraat wordt gekenmerkt door
smalle straatjes, een gedempt waterloopje, het rondlopende Boogstraatje
(in de volksmond 'Span de Kont' genoemd).

De karakteristieke boerderij aan het begin van de Hoofdstraat op de
hoek van de gedempte Oude Haven, werd in 1967 vervangen door een
wezensvreemd element, n.l. de vlak gedekte en met kunststeen beklede
Rabo-bank.

De evenwijdig aan de Hoofdstraat 'lopende Gedempte Haven vertoont
aan de westzijde duidelijk de achterzijde van de Hoofdstraat. De toe-
gangsweg vanaf de verbrede Stationsweg is de Parkweg, welke groten-
deels nog het oude bochtige en daardoor verrassende beloop heeft, zoals
dat op het minuutplan van 1810 te vinden is. Wel zijn inmiddels de uit-
loop van het Nij Djip (Nieuwe Diep), de Baai en de Oude Haven ge-
dempt.

In het stukje Westerbuurt, ten zuiden van de voormalige Baai zijn in
1972 een dubbel rijtje vroeg 1ge eeuwse woningen afgebroken, welke als
beeldondersteunend mochten worden aangemerkt.

Het vooruitgeschoven pand ten Noorden van de Parkstraat no. 20
(beschermd monument), vormt met de grote boom aan de overkant
een fraaie toegang tot en afsluiting van de besloten dorpskern. De bocht
in de straat en de versmalling geven juist die vertraging in het auto-
verkeer die gewenst is en waardoor er geen ongelukken gebeuren.

Het ten noorden van de Parkstraat liggend gebied de Kleine Buren,
draagt hetzelfde karakter als het gebied rondom de Wijde Steeg; fijn-
mazig, kleinschalig, laag van bouw, gedekt door pannendaken, grillig,



schijnbaar willekeurig van aanleg en daardoor boeiend en verrassend.
Ook het buurtje Zevenhuizen met zijn 18e en 1ge eeuwse bebouwing

is dermate karakteristiek als inleiding tot de dorpskern, dat het samen
met de Westerbuurt als een te handhaven eenheid dient te worden be-
schouwd.

Kerkhof en omgeving

Dit is een typisch aangegroeid gebied. Boeiend en afwisselend zijn de
kleine en smalle toegangen, welke straalsgewijze op het kerkhof uit-
komen.

Vanaf het water is de kerk gedeeltelijk achter de lage bebouwing ver-
scholen, om zich bij het doorlopen van een der smalle opgangen of glop-
pen ·plotseling in zijn volle omvang voor te doen. Behalve pastorie (1840)
en konsistorie (1910) staan de omringende huizen grotendeels met hun
zijkant of achterkant naar het kerkhof. Alleen aan de noordzijde staan
er 4 stuks naar de kerk gekeerd. Daar al deze gebouwen op kerkelijke
grond staan, moet jaarlijks een klein bedrag aan erfpacht aan de kerk-
voogdij worden betaald. Sedert de afbeelding van 1782 op het behang te
Ypekolsga is de kade gestadig naar het noorden opgeschoven om op die
wijze meer bouwgrond voor private en publieke doeleinden te verkrijgen.
De benaming Nieuwe Kade duidt hierop.

De bebouwing langs de Nieuwe Kade stamt uit het begin dezer eeuw.
Een vrij grove inbreuk op de historische struktuur is het dempen van
de 'Pastorievaart' en het bouwen van de enorme machineloods op de
Minne Finne, de oorspronkelijke Pastorie fenne, evenals de met bomen
omzoomde Volmaweg.

Bestrating

Tot voor kort had de Hoofdstraat geen trottoirs, zoals de meeste oude
straten in de dorpskern.

De bestrating bestond veelal uit kleine gele Friese klinkers, rode
straatklinkers, molgoten, eigen stoepjes van natuursteen, sommige nog
met hardstenen paaltjes, bremers platen, klinkertjes e.d. Momenteel is er
in verband met het toenemende zwaardere autoverkeer, o.a. vracht-
vervoer van Halbertsma en de Volma-machinefabriek, een neiging om
vele straten van hun oude, karakteristieke materiaal te ontdoen en er
brede heidekleurige vlamoven klinkers voor in de plaats te leggen. Helaas
werkt dit sfeer- en schaal verstorend in deze kleine kern.

Groenvoorziening

Belangrijkste elementen zijn de nog steeds gespaarde Minne Finne, met
lage bebossing langs de rand en het Kerkhof, met slechts enkele bomen,
vier stuks voor de toren en tien stuks verspreid over de rest van het hof.
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Het Grien is uiteraard eveneens een kern-element met enig geboomte,
oorspronkelijk ter afscherming van het omstreeks 1955 afgebroken
schoolgebouw.

Momenteel is daar nu een auto-parkeerplaats ingericht. Verder wat
tuinen aan de Gedempte Haven en nog enig particulier groen in de
buurtjes Zevenhuizen en de Westerbuurt.

Konklusie

Op grond van de aanwezige historische struktuur, bestaande uit drie
duidelijk ingedeelde - als zodanig herkenbare elementen, n.l. 1e. het
kerkelijk erf, 2e. het centrum met Grien, Halbertsmaplein en Hoofd-
straat en 3e. de Kleine Buren, Westerbuurt en Zevenhuizen, aan drie
zijden omgrensd door de brede watervlakken, sterk gedomineerd door
de middeleeuwse Sint Pieterkerk en een 20-tal beschermde monumenten
bevattende, vormt de oude kern van Grouw een aaneengesloten stede-
bouwkundig geheel, dat een aanwijzing op grond van artikel 20 van de
Monumentenwet voor het oude dorp rechtvaardigt.

P. L. de Vrieze, arch. b.n.a.
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