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Dit is Garmerwolde
Een klein dorp met een grote diversiteit aan inwoners. Mensen laten elkaar vrij, maar 
zijn ook betrokken bij elkaar en bij het dorp. Dat maakt Garmerwolde levendig en 
prettig om te wonen, vol activiteiten, initiatieven en bedrijvigheid! En dat bedrijvige 
Garmerwolde is al eeuwen oud.

Een dorp met een lange historie
Aan de mix van oude en nieuwe bebouwing is de lange historie van het dorp al een 
beetje te zien. Garmerwolde is rond 1200 ontstaan. Het heette toen Gedmerawalda, 
later Germerwolde, waarschijnlijk naar de borg Gelmersma die hier stond. Wald of 
wolde verwijst naar bos in deze omgeving (letterlijk: “zompig bos in zeekleigebied”). 
Garmerwolde begon als boerderijdorp, gebouwd op een oeverwal: de huidige Dorps- 
weg. Daarna ontwikkelde het zich verder langs Damsterdiep en Eemskanaal. De kerk 
van Garmerwolde is het tastbare en prachtige, monumentale overblijfsel uit deze 
begintijd. Andere cultuurhistorische elementen zijn de voormalige zuivelfabriek, de 
dokterswoning en de Openbare Lagere School met de ‘bovenmeesterswoning’. De 
kalkovens aan de Rijksweg, uit 1867, vormen industrieel erfgoed. De voorterreinen bij 
de boerderijen geven het dorp een open karakter.

Onder de rook van Groningen 
Garmerwolde is een groen dorp in agrarisch gebied. Een forensendorp, met ook veel 
(kleine) bedrijfjes. Kijk maar eens op de adressenlijst! Garmerwolde heeft een aantal 
basisvoorzieningen zoals een boerderijwinkel voor de dagelijkse boodschappen, een 
school en een huisarts. Voor veel andere zaken zijn Groningen en Ten Boer dichtbij. 
De N360 doorkruist het dorp en vormt de verbinding met Groningen. Voor fietsers 
heeft ook de Stadsweg die verbindende functie. 

Actief Garmerwolde
In Garmerwolde zijn zo’n 30 verschillende verenigingen en stichtingen actief. 
Bewoners ontmoeten elkaar in dorpshuis de Leeuw, bij voetbalvereniging GEO, 
in café Jägermeister of bij activiteiten rondom de kerk. En natuurlijk op het school-
plein van OBS Garmerwolde!
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bedrijvigheid

In één keer weer helemaal op de hoogte!
Een dorpsvisie geeft richting en context: wat willen we in het dorp behouden en 
waar zien we kansen. Zeker met het oog op de herindeling met de gemeente Gro-
ningen is dat belangrijk. Samen met de gemeente Ten Boer hebben we onze visie 
in 2016 vastgelegd in een uitgebreid rapport. Voor u ligt de verkorte versie. De visie 
is een ‘levend’ document. We geven jaarlijks via het jaarverslag van dorpsbelangen 
een stand van zaken. En dan krijgt u ook meteen een update van de adressenlijst!

Garmerwolde ’t eerste dörp!
Dorpsvisie, jaarverslag en adressenlijst



De dorpsvisie: het traject

Dorpsbelangen Garmerwolde heeft samen met de gemeente Ten Boer en KAW archi-
tecten gewerkt aan de dorpsvisie. De Leefbaarheidsenquête en de enquête Zorgsaam 
Dorp vormden de basis. Op dorpsavonden hebben inwoners hun mening, ideeën en 

wensen geuit. Dat is verwerkt tot een agenda voor het dorp en vastgelegd in 
een uitgebreid document dat de gemeente Ten Boer heeft toegevoegd aan 
haar gemeentelijke visie rondom leefbaarheid, en dat een rol speelt in de 
herindelingsbesprekingen.

Ambities, wensen en plannen
Maar de dorpsvisie is méér. De dorpsvisie is dé manier om richting te geven aan de toe-
komst van Garmerwolde als sterk en zelfstandig dorp binnen de gemeente Groningen. 
Garmerwolde bepaalt haar eigen koers, maar samen met de gemeente en andere in-
stanties. In deze folder presenteren we wat Garmerwolde wil behouden en versterken 
door een overzicht te geven van de wensen uit de dorpsvisie, gevolgd door een korte 
beschrijving van hoe deze wens is of wordt opgepakt. Sommige projecten staan nog 
in de kinderschoenen, andere hebben al een vliegende start gemaakt. We lichten er 
enkele uit om een indruk te geven van wat er speelt.  

Dorpskarakter 
Het landelijk gebied mag niet als stedelijk gebied behandeld worden. 

Het plattelandskarakter van Garmerwolde blijft behouden. Dus geen 
staduitbreiding tussen Garmerwolde, Thesinge en de stad en aandacht 
voor het cultureel erfgoed zoals de kerk, de zuivelfabriek en de boe-

renerven. Dit is bepalend voor het karakter van Garmerwolde. 
• Het gebied tussen Garmerwolde en de eerste bebouwing van de stad is nu natuur 

en landbouw. Er zijn geen plannen voor stadsuitbreiding in deze richting. We zul-
len alert moeten blijven op veranderingen en ontwikkelingen in het landelijke ge-
bied tussen Groningen en Garmerwolde.

• Cultureel erfgoed een andere bestemming geven is één van de manieren om erf-
goed veilig te stellen. De Stichting Oude Groninger Kerken en de Plaatselijke com-
missie van de SOGK koerst met het project  Feest! In Oost en West bijvoorbeeld op 
ambitieuze herbestemming van de kerk in Garmerwolde. 

Organisatie
De lijnen tussen het dorp en de gemeente zijn kort. Eén aanspreekpunt binnen de ge-
meente, een fysiek loket en een wethouder voor het platteland stimuleren het gevoel 
van nabijheid, betrokkenheid en toegankelijkheid. Samenhang tussen activiteiten en 
samenwerking dragen bij aan een ‘sterk’ dorp. Ook de samenwerking met andere dor-
pen is belangrijk. 
• Dorpsbelangen speelt daarin een centrale rol en profileert zich als herkenbaar 

overlegpartner voor alle partijen.
• Dorpsbelangen werkt aan een goede structuur van themagroepen voor activiteiten 

en initiatieven in het dorp en neemt deel aan het informele dorpenoverleg van de 
gemeente Ten Boer. Samen met de werkgroep dorpsruilhulp werken we 

aan een expertiselijst.
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Wonen en welzijn
Aantrekkelijke en belangrijke voorzieningen en activiteiten voor alle doelgroepen, zo-
dat de bevolkingssamenstelling gevarieerd blijft en toekomstbestendig is. Instandhou-
ding van de school is belangrijk.
• Dorpshuis de Leeuw biedt ruimte en (nieuwe) activiteiten voor een breed publiek. 

Het gebouw krijgt een duurzaam en toekomstbestendig karakter. 
• Garmerstee, opgericht als spin-off van de pilot Zorgsaam Dorp, is een ontmoe-

tingsplek voor 55+. Maandelijks is er een gezellige of informatieve activiteit in het 
dorpshuis of worden er uitjes georganiseerd. De Garmerstee heeft ook een tele-
fooncirkel: een veilig belsysteem voor alleenstaanden, in samenwerking met Het 
Rode Kruis.

• Een werkgroep verkent de mogelijkheden om een hofje met levensloopbestendige 
woningen op te richten (werktitel: Garmerheerd). Een bijkomend voordeel is dat 
door verhuizing van inwoners weer eengezinswoningen vrij komen voor nieuwe 
bewoners, wat weer goed is voor de school en het verenigingsleven.

• De themagroep Festiviteiten, Sport en Cultuur (FSC) biedt een 
platform aan clubs en geïnteresseerde bewoners om in samen-
werking (nieuwe) activiteiten te organiseren en coördineren. 

• De gemeente Ten Boer verzorgt een jongerenclub met bijeenkom-
sten voor 11-15 jarigen. Deze voorziening willen we ook voor de toe-
komst veilig stellen.

• We streven ernaar om de JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) op het speelveld aan de 
Oude Rijksweg te behouden waarbij de overlast beperkt wordt. 

• OBS Garmerwolde doet al jaren aan actieve PR met name in de randwijken van 
de stad. Dit houdt de komende jaren een hoge prioriteit, zowel in gesprekken met 
Marenland, met mogelijke samenwerkingspartners, als met de gemeente. 

naar elkaar omzien

Openbare ruimte
Een verkeersveilig, toekomstbestendig, duurzaam en aantrekkelijk dorp. Handhaving 
van de 30-km zone en een veilige verkeerssituatie bij de N360 bij de Dorpsweg en 
de Fledderboschweg. Duurzame energie in Garmerwolde stimuleren. De openbare 
ruimte aantrekkelijk inrichten en onderhouden. Wandelommetjes. Opknappen van 
het speelveld bij de Oude Rijksweg. 
• Dorpsbelangen overlegt met gemeente en provincie. We willen een permanente 60 

km zone op de N360 tussen de beide kruisingen.
• De themagroep Duurzaamheid en Openbare Ruimte (DOR) onderzoekt de moge-

lijkheden rondom duurzame energie. Partijen als Buurkracht en de Energiecoöpe-
ratie Ten Boer zijn mogelijke samenwerkingspartijen. 

• Minimaal twee keer per jaar organiseren dorpsbelangen, dorpshuis de Leeuw en 
de Plaatselijke Commissie van de kerk een klusdag. Er wordt dan onder-
houd gepleegd bij het dorpshuis, de dorpsentree en Garmerhof, en rond-
om kerk en begraafplaats. 

• Er komt een werkgroep voor de inrichting en beplanting van de dijk. We 
willen deze werkgroep een brede opdracht geven en de inrichting van het 
hele gebied tussen Geweideweg, Oude Rijksweg, Fledderboschweg en Grasdijkweg 
meenemen. Daarbij horen ook de plannen voor een uitkijktoren en evenementen-
terrein bij de Rioolwaterzuivering (RWZI) en het aanleggen van een zandstrand en 
aanlegkade (het ‘haventje’) tegenover het dorpshuis. 

• Onder de themagroep DOR werkt een groep aanwonenden aan plannen voor de 
herinrichting van het speelveldje aan de Oude Rijksweg. 

vrijheid en betrokkenheid

rust en ruimte

Aansluiten? Ja graag!
Ben je actief binnen het dorp of wil je dat worden? Heb je ideeën en wil je kansen 
pakken? Sluit je dan aan bij een themagroep! Dát is de plek voor nieuwe activiteiten, 
en samenwerking tussen organisaties en verenigingen. Je kunt vrij bij zo’n themagroep 
aanschuiven, misschien voor één specifiek initiatief, misschien voor meerdere. 



2016: in het teken van andere werkwijzen, visies en de kerstboom…

Themagroepen
Door samenwerking krijgen we meer voor elkaar met de beperkte mensen en midde-
len die er zijn. Maar hoe stimuleren we dat inwoners op een laagdrempelige manier 
actief zijn? Niet door de vergaderdruk te verhogen, maar door de versplintering terug 
te brengen. Daar zijn we in 2015 mee begonnen en in 2016 mee doorgegaan. In een goed 
bezochte bijeenkomst werd aan vier thematafels van gedachten gewisseld. De thema-
tafels waren: wonen en welzijn, festiviteiten, openbare ruimte, en communicatie en 
coördinatie. Op het gebied van wonen en welzijn zijn enkele leefbaarheidsinitiatieven 
opgestart waaronder Garmerstee (activiteiten 55+) Kom Binnen Café (gezelligheidsca-
fé in het dorpshuis), de dorpsruilhulp en ‘het hofje’(kleinschalig levensloopbestendig 

wonen voor bijvoorbeeld senioren, eenpersoonshuishoudens 
en starters). Ook werden de themagroepen DOR (duurzaam-
heid en openbare ruimte) en FSC (festiviteiten, sport en cul-
tuur) opgericht. 

Coördinerende rol Dorpsbelangen
Dorpsbelangen heeft hierbij een coördinerende rol, draagt kansen uit naar het dorp, 
via email-nieuwsbrieven, facebook en directe afstemming met themagroepen of an-
dere initiatiefnemers en biedt desgevraagd ondersteuning. Op de website van dorps-
belangen staat een gemeenschappelijke agenda voor alle initiatieven in het dorp. In-
woners worden opgeroepen om geplande data van activiteiten te melden via info@
dorpsbelangengarmerwolde.nl.

Automatische incasso 
En ook op een ander vlak gingen we anders werken: 2016 is het jaar dat de vereniging 
overgaat naar automatische incasso van de contributie van de leden. De ledenadmi-
nistratie en het innen van de contributie betekende altijd erg veel werk. Die energie zet 
het bestuur liever in voor het vergroten van de leefbaarheid van het dorp.

Jaarverslag 2016
Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde 
Algemeen
De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde behartigt de belangen van het dorp Gar-
merwolde. Tussen de 80 en 90% van de inwoners is lid van de vereniging. Wij zijn het 
aanspreekpunt voor gemeente, provincie en andere partijen. We houden voortdurend 
onze ogen en oren open ‘naar binnen en naar buiten’.  

Samenwerken
Samenwerking is belangrijk voor alle plannen, wensen en ambities. dorpsbelangen 
biedt een platform voor die samenwerking via de themagroepen en de ledenverga-
deringen. We dragen bij aan een actief en levendig dorp, door het verenigingsleven 
te ondersteunen. Zo valt een aantal commissies onder dorpsbelangen, zoals de feest-
commissie, de oranjecommissie, de historische commissie en Garmerstee.  

Subsidies
We ondersteunen initiatieven vanuit het dorp financieel, door de gemeentelijke sub-
sidie te verdelen en we geven tips en suggesties voor het benaderen van fondsen. We 
bouwen aan een breed netwerk.

Woonvisie
Dorpsbelangen heeft in de raadscommissie gepleit voor het toewijzen van huurwo-
ningen aan gezinnen. De komst van gezinnen is belangrijk voor de toekomst van de 
school en de leefbaarheid van het dorp. De gemeente en Wierden & Borgen herhaal-
den hun standpunt dat zij hierin weinig kunnen betekenen omdat zij alleen inkomen-
scriteria mogen hanteren. Er werd op deze vergadering ook gesproken over het toewij-
zen van woningen aan statushouders (de gemeente heeft een inspanningsverplichting 
op dit vlak). Dorpsbelangen heeft na raadpleging van de MR van OBS Garmerwolde 
de wethouder laten weten dat Garmerwolde open staat voor de komst van gezinnen 
van statushouders. 

Dorpsvisie
In samenwerking met de gemeente en een team van dorpsgenoten hebben we een 
nieuwe dorpsvisie opgesteld. Hierover kunt u alles lezen in deze brochure.

Zienswijzen herindeling
Op het concept herindeling diende dorpsbelangen drie zienswijzen in:
• een oproep aan de gemeente om de herindeling te zien als kans om voorzieningen, 

waaronder specifiek de school, te behouden voor het dorp;
• het belang van een goede overlegstructuur tussen dorpen en de nieuwe gemeente, 

met dorpsbelangen als herkenbaar, duidelijk aanspreekpunt
• het belang van een actieve, faciliterende rol, ook van de nieuwe gemeente in het 

realiseren van plannen uit de dorpsvisies.

N360
De aansluiting van de Dorpsweg en de Oude Rijksweg op de N360 is deze zomer aan-
gepast. De geplande rotonde in de N360 bij de aansluiting van de 
Fledderboschweg is door de provincie doorgeschoven naar 2018.

Fietspad Plus
De Stadsweg is dit jaar gereconstrueerd naar een 3 meter breed 
fietspad van beton met daarnaast een landbouw tracé van kunststof rasterplaten. 

Plusfonds Dijkpark
De commissie Plusfonds Dijkpark adviseerde het bedrag voor het ‘herkenbaar gebaar’ 
toe te kennen aan twee projecten: een zwemstrandje en aanlegkade aan het Damster-
diep en een uitkijktoren en evenemententerrein aan de Eemskanaaldijk. De gemeente 
nam het advies over. Dorpsbelangen hoopt dat de initiatiefnemers de mooie projecten 
die zijn gehonoreerd in de komende jaren weten te realiseren.

andere werkwijzen

visie

Overige activiteiten
• Deelname aan de projectgroep Zorgsaam Dorp.
• Sponsoren AED-herhalingscursus.
• Bijwonen van diverse bijeenkomsten waaronder: voorlichtingsavond Gemeente 

Ten Boer over subsidies en het Noordelijk Congres Democratische Uitdaging.
• Deelname en bijdrage aan klusdagen samen met het dorpshuis en de plaatselijke 

commissie van de kerk. We klusten bij de Garmerhof, het dorpshuis en rondom de 
kerk en begraafplaats, met dank aan de vrijwilligers. 

• Kerstboom: dit jaar geen kerstboom uit partnergemeente Hesel omdat het trans-
port niet rond kwam. Gelukkig stond er in een tuin nog een mooie naaldboom die 
toch om moest, en heel geschikt bleek als kerstboom!  

• Oud en nieuw viering, met dank aan Jägermeister en de plaatselijke commissie van 
de kerk voor de gezellige invulling van deze feestelijke nacht.

openbare ruimte



Dorpshuis De Leeuw
Niels Steenstra, 06 - 18967968
www.dorpshuisdeleeuw.nl
 
Huisartsenpraktijk Garmerwolde
L. van Beukering, 050-5416243, 
Spoednummer: 050 - 549 92 42
www.garmerwolde.praktijkinfo.nl

I-Gup Nieuwsblad voor Garmerwolde
RVCommunicatie, 06 - 13 57 65 69
www.igup.nl

Openbare basisschool O.B.S. Garmerwolde
Janine Kwanten (directeur), 050 - 280 76 06
www.obsgarmerwolde.nl

Stichting Garmer & Thesinger Express
Tjakko Tjakkes, 050 - 549 93 44
www.gentexpress.nl

Themagroep DOR (Duurzaamheid & Openbare Ruimte)
Simon Spanninga, 050 - 404 29 21

Themagroep FSC (Festiviteiten, Sport & cultuur)
Gerrie Zeedijk, 050 - 541 53 64

Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer ‘Ons Belang’
Jan Veenkamp, 06 - 46 47 29 26

Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
Secretariaat: Annemiek Jansen, 06 - 42 24 74 17
www.dorpsbelangengarmerwolde.nl

Algemeen

Adressenlijst

Protestantse gemeente Garmerwolde / Thesinge
Peter Heidema, 050 - 302 16 29
www.thesinge.com/pkn

Kerk Garmerwolde (Plaatselijke commissie)
Anne Benneker-Sanders, 050 - 5420729
www.kerkgarmerwolde.nl

Onderlinge Uitvaartvereniging Garmerwolde
Jan Wigboldus (voorzitter), 06 - 10 09 14 36 
jh.wigboldus@hotmail.nl

Stichting Begraafplaats
Wim van Beesten, 06 - 42 54 70 67 / 050 - 302 36 34

Kaartclub ‘De Soos’
Jannes Ramaker, 050 - 541 53 35

IJsvereniging Presto
Pia Pops, 050 - 541 65 87 

Sportvereniging Garmerwolde
Ed Welling, 050 - 549 10 41

Schietvereniging S.V. Buurschutters
Johan Bouman, 050 - 301 31 29

Voetbalvereniging G.E.O. Garmerwolde
Secretariaat: 050 - 541 31 08
www.vvgeo.nl

Kerk

Sport

‘De koffiemorgenclub’
Hillie Ramaker-Tepper, 050 - 541 53 35

De Rijdende Popschool
Niels Steenstra, 06 - 18 96 79 68
www.derijdendepopschool.nl

Feestweekcommissie Garmerwolde
Gerrie Zeedijk, 050 - 541 53 64

Fotogroep Garmerwolde
Ton Ensing, 06 - 81 15 50 93
www.fotogroepgarmerwolde.com

Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
Winy Remerie, 050 - 541 96 30

Kapel ‘De Alpenjagers’
Wilma Tammeling, 050 - 541 14 50
www.alpenjagers.nl

Museum Melkfabriek Garmerwolde
Contact: 06 - 51 49 60 70
melkfabriekgarmerwolde@gmail.com

Openluchtspel
Jantje van Weerden-Schrage, 050 - 541 62 77

Rederijkerskamer ‘Wester’
Janna Hazeveld-Maat, 050 - 541 47 77
www.wester-theater.nl

Volksdansgroep ‘Klank en Beweging’
Joke Groenhagen, 050 - 541 60 30

Cultuur

Buurtzorg Garmerwolde
Contact: 06 - 19 27 82 69
garmerwolde@buurtzorgnederland.com

Garmerstee Ontmoetingsplek voor 55+
Hillie Ramaker-Tepper, 050 - 541 53 35 

Werkgroep ‘Hofje’ Levensloopbestendig wonen
Joke de Jong, 06 - 40 28 82 87

Welzijn



Colofon

Deze uitgave kwam tot stand in opdracht van Dorpsbelangen Garmerwolde. De dorpsvisie van Garmerwolde (2016) is de basis van deze brochure. 

Samenstelling:

Rogier Verhagen Communicatie, m.m.v. Nynke Kloppenburg (Dorpsbelangen Garmerwolde), Tiny Smit, Henk Tuinema (Corfudesign) en Mariëlle 
Zijlstra (Groninger Dorpen).

Agrishop
Simon Spanninga, 050 - 404 29 21
www.agrishopgarmerwolde.nl

Amusementsbedrijf H.J. Por
Nicole Por, 06 - 551 92 950

Bloemhandel Spijker
Theo Spijker, 050 - 541 39 57 / 06 - 19 04 29 18

Boes machines
Ronald Boes, 050 - 542 39 46 / 06 - 25 51 19 45

Discoshow The Magic Five
Peter Huizinga, 06 - 53 53 22 02

Docent piano en zangles
Cees Leurs, 050 - 313 40 43
ceesleurs51@hotmail.com

Draaivermaak Attractieverhuur en oliebollenkramen
Ton Guikema, 06 - 54 94 40 04
www.draaivermaak.nl

Eet-Café Jägermeister
Douwe Westra, 06 - 44 49 54 46 / 050 - 541 60 62

Perro de la Casa Negra 
Groenendaeler werkhondenkennel 
Ellen Bronsema / Jan Laffra, 06 - 27 54 20 26

Haarstudio Tatiana
Tatiana Guikema, 06 - 52 68 92 39
www.haarstudio-tatiana.nl

Havenga-Bouw V.O.F
Peter Havenga, 050 - 541 65 01
www.havenga.com

Het Geweide Hof
Informatiecentrum Biologische Landbouw
Piet van Zanten, 050 - 541 60 91
www.hetgeweidehof.nl

Hetty Boogholt Beeldend kunstenaar
Contact: 050 - 314 84 19
www.kunstinzicht.nl/portfolio/werk/hettyboogholt

Hoveniersbedrijf Van der Woude
Jan van der Woude, 06 - 12 15 48 25
www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

IDIOMORF Infographics
Andries Hof, 085 - 878 59 98
www.idiomorf.nl

Katsina Transformatie van Mens en Organisatie
Kees Zoethout, 06 - 41 78 24 51
www.katsina.nl

Loonbedrijf Groothoff
N. Groothoff, 050 - 542 15 35

Lut Gielen Restauratie- en Decoratieschilder 
Lut Gielen, 050 - 311 84 90 / 06 - 21 43 57 07
www.lutgielen.nl

Meubelmakerij ‘Eerlijk Hout’
Gerard Klunder, 050 - 549 45 79
www.meubelmakerijeerlijkhout.nl

Pedicuresalon Marlen Ossentjuk
Marlen Ossentjuk, 050 - 573 69 89

RVCommunicatie
Rogier Verhagen, 06 - 13 57 65 69
www.rvcommunicatie.nl

Schoolfoto Bouchier
Ton Bouchier, 050 - 541 50 02 / 06 - 22 20 03 12
www.schoolfotobouchier.nl

Strik Design
Maarten Strik, 050 - 549 11 57
www.strikdesign.nl

Strootman Hoefverzorging
J. Strootman, 050 - 541 33 74

Theater Suer
Patricia Suer, 06 - 20 49 15 96
www.theatersuer.nl

Tineke Meirink Illustrator
06 - 46 33 11 84
www.tinekemeirink.nl

Van Zanten Biologisch Graanbedrijf
Piet van Zanten, 050 - 541 60 91

Wadlopen met kleine groepen
Theo Spijker, 050 - 541 39 57 / 06 - 19 04 29 18
www.wadlopenmetkleinegroepen.nl

Yoga & Energetische behandelingen
Denise Walraven, 050 - 542 39 19
www.denisewalraven-yoga.nl

Bedrijven


