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Welkom 
in Warffum

Reportage over de veerkracht van een Noord-Gronings dorp

Twintig kilometer benoorden Groningen ligt op een grote wierde het 
dorp Warffum. Er is een museum, een middelbare school, een ge-

zondheidscentrum en een station. Met opvallende levendigheid lijkt 
het dorp zich te verzetten tegen het heersende beeld van het Gro-

ningse platteland van krimp, aardbevingsschade en troosteloosheid. 
‘Warffum is kampioen sociale cohesie.’

TEksT: PETEr BoorsMa En PETEr van EEkErT, BEEld: JEroEn van kooTEn

Warffum is gebouwd op een wierde (terp), 
met een oorspronkelijke grootte van 16 
hectare de grootste van Nederland.
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 “W
at brengt u hier?”, infor-
meert de eigenaar van 
café-restaurant ‘Eten bij 
Moeders’ als we na een 
hele dag in het Noord-
Groningse Warffum nog 
wat willen eten voordat we 

naar huis terugkeren. We vertellen dat we voor de con-
greseditie van Sprank naar Warffum zijn gekomen om te 
onderzoeken hoe het staat met de sociale cohesie op het 
Groningse platteland. In de Randstad zijn alle dorpen in-
middels ‘woondorpen’; een soort stadswijken op afstand. 
Is dat in Warffum anders? Is daar sprake van een hechte 
gemeenschap met een hoge mate van zelforganisatie?
Zeker, antwoordt de restauranthouder, zelf afkomstig 
uit de Randstad en na een periode op zee in Noord-
Groningen neergestreken. Er zijn bijna nergens zo veel 
organisaties, clubs en verenigingen als in Warffum. Eten 
bij Moeders draagt daaraan bij door de biljartclub en de 
damclub onderdak te bieden, zoals deze avond, maar ook 
door het organiseren van Kindermiddagen en het project 
‘Creatieve Koffie’, waarbij vrouwen uit het dorp samen 
handwerken, tekenen en boetseren.

WaddEnzEE
Warfffum is een dorp met bijna 2.500 inwoners, 20 kilo-
meter ten noorden van Groningen en onderdeel van de 
gemeente Eemsmond. Is het nog ver? is hier geen vraag. 
Je kunt niet verder. De noordzijde van het dorp wordt 

begrensd door de Oude Dijk, daarna is er de Middendijk, 
de Noorderdijk en dan de Waddenzee. Of, als de zee zich 
heeft teruggetrokken, het niets. “Ik kan me goed herin-
neren dat ik na mijn verhuizing voor het eerst ’s avonds 
buiten het dorp kwam: pikdonker en een imposante 
sterrenhemel, dat had ik in Rotterdam nog nooit gezien”, 
vertelt Stijn van Genuchten. Hij is directeur van Open-
luchtmuseum Het Hoogeland dat laat zien hoe honderd 
jaar geleden op het platteland werd gewoond en gewerkt. 
Midden in Warffum staan twintig gebouwen, werkplaat-
sen en huisjes waar bezoekers doorheen kunnen dwalen 
om een indruk te krijgen van het leven eind negentiende 
eeuw. Tafels, stoelen, kleedjes, schilderijtjes, een oliestel, 
gereedschap, … Alsof de oorspronkelijke bewoners en 
ambachtslieden ieder moment kunnen terugkeren. Bij de 
meeste deuren moet je bukken; mensen waren een stuk 
kleiner toen. 
Voor het museum vlaggen van Groningen, Nederland en 
Europa om aan te geven dat hier wat te doen is. Voor een 
doordeweekse dag is er een plezierig soort bedrijvigheid. 
Een ploeg schilders werkt aan de gevel van een van de 
gebouwen, vrijwilligers voorzien fietstoeristen van koffie 
en appeltaart en een groep scholieren in oranje hesjes 
doet een educatieve speurtocht. 

HisToriE
De geschreven geschiedenis van Warffum gaat terug tot 
de achtste eeuw, maar waarschijnlijk was er 2.500 jaar 
geleden al sprake van bewoning. Het dorp is gebouwd op 
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een wierde (terp), met een oorspron-
kelijke grootte van 16 hectare de 
grootste van Nederland. Als je door 
het dorp dwaalt zijn de hoogte-
verschillen nog duidelijk te zien. 
Iemand die van de supermarkt naar 
de middeleeuwse kerk in het midden 
van het dorp fietst, moet een stevig 
klimmetje maken. 
Iedereen wilde vroeger natuurlijk het 
liefst op de wierde wonen, vandaar 
dat de gebouwen dicht op elkaar 
staan en de straten smal zijn. Achter 
de huizen loopt vaak nog een kerkpad 
om toegang te geven tot de woninkjes 
die tegen de huizen aan de hoofd-
straat aangebouwd zijn. De compacte 
bouw en het feit dat veel van de oor-
spronkelijke bebouwing bewaard is 
gebleven heeft Warffum de status van 
beschermd dorpsgezicht opgeleverd. 
“Voor een historicus als ik is Noord-
Groningen heel interessant”, vertelt 
Van Genuchten bij een kop koffie in 
de voorjaarszon op het museumter-
ras. “Het is nog echt plattelands-
gebied; diensten of industrie zijn 
nauwelijks ontwikkeld, waardoor het 
landschap redelijk ongeschonden is 
en de dorpen nog heel ‘dorps’ zijn.”
 
ToErisTEn
Landbouw vormt nog steeds de 
belangrijkste inkomstenbron. In de 
omgeving worden veel pootaardappe-
len geteeld, een kennis- en arbeidsin-
tensieve activiteit. 
Warffum en omgeving vormen een 
uniek gebied met een grote potentie 

voor toerisme, meent Van Genuch-
ten. Er zijn kleinschalige bed & 
breakfasts en er is veel fietstoerisme. 
Toch groeit de belangstelling maar 
traag. Door de naargeestige beelden 
in de media, maar ook doordat de 
unieke ligging slecht kan worden 
benut. “Ooit lag Warffum aan zee. 
Maar nu is de Waddenzee ‘geslo-
ten’; je mag de kwelders niet eens 
in. Daarmee mis je een toeristische 
trekpleister. Aan de Duitse kant zijn 
er buitendijks stranden opgespoten, 
dat ziet er verschrikkelijk uit. We 
zouden een tussenvorm moeten 
vinden, waarbij de kernkwaliteiten 
van de Waddenzee behouden blijven, 
maar de toegankelijkheid toch wordt 
verbeterd.  
Wat in ieder geval wel voor spektakel 
zorgt is het festival ‘Op Roakeldais’ 
(een Groningse verbastering voor 
miraculum dei, godswonder). Ieder 
jaar in juni komen ruim twintig 
dansgroepen uit de hele wereld naar 
Warffum, die dan bij de mensen 
thuis worden ondergebracht. Van Ge-
nuchten had al Georgiërs en Tahitia-
nen in huis. “Zo is er een wereldwijd 
netwerk ontstaan.”

kriMP
Als we rond het middaguur door het 
dorp lopen op zoek naar een lunch 
valt vooral de levendigheid op. De 
plaatselijke Spar blijkt een forse 
supermarkt. Er zijn geen belegde 
broodjes te koop, maar de eigenaar is 
graag bereid een paar broodjes open 

te snijden om zelf te beleggen met de 
plakken kaas die we er kopen. Later 
horen we dat deze Spar deelneemt 
aan een pilot waarin de supermarkt 
in samenwerking met de diëtiste 
voedingsadvies geeft en boodschap-
pen bezorgt om de leefbaarheid te 
verbeteren. 
Op straat veel pubers die capriolen 
uithalen op fietsen: leerlingen van 
het Hogeland-college dat het voort-
gezet onderwijs verzorgt voor de jon-
geren uit Warffum en de omliggende 
dorpen. De school is een voortzetting 
van de hbs die hier in 1868 als een 
van de eerste van Nederland werd 
gevestigd. Het schoolgebouw en de 
onderwijzerswoningen staan er nog. 
Dankzij die hbs en de onderwijzers 
van buiten heeft Warffum altijd een 
liberaal klimaat gekend, vertelde Van 
Genuchten die ochtend al. 
Sowieso komt zo’n 60 tot 65 procent 
van de inwoners van buiten; uit de 
provincie of uit andere delen van 

De plaatselijke Spar neemt deel aan een pilot waarin de super-
markt voedingsadvies geeft en boodschapen bezorgt.

Diane Beerlage (Stichting GoudOud): 
‘De gemeente wordt weleens dol van al 
die burgerinitiatieven.’ Al sinds 1868 is er in Warffum een middelbare school met leerlingen uit de hele regio.

‘ Er gaan wel mensen 
weg, maar er komen  
anderen voor terug’
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Nederland. Het merendeel van de 
‘import’ woont in één van de karak-
teristieke huizen in het centrum. De 
oorspronkelijke Warffumers wonen 
doorgaans in de buitenwijkjes. Veel 
inwoners werken in Groningen, 
gaan daar uit of doen daar hun 
boodschappen. “Een groot contrast; 

Groningen is een complete stad met 
alle voorzieningen op het gebied van 
winkels, horeca en theaters, op maar 
20 minuten reizen.”
Warffum heeft een eigen station 
met een dieseltreintje van Arriva dat 
twee keer per uur naar Groningen 
rijdt. Het treintje draagt er misschien 
wel aan bij dat de bevolking van 
Warffum sinds 1960 min of meer 
stabiel is. Van krimp of ontvolking 
is vooralsnog geen sprake. “Dat de 
huizenprijzen toch dalen, komt door 
de aardbevingen. Niemand wil nog 
een huis kopen en verkopen lukt niet 
meer. Je kunt hier niet weg. Dat is 
een probleem.”
 
PlEziEr
“Toch valt het hier in weerwil van het 
beeld van het ‘troosteloze platteland 
van Groningen’ reuze mee met de 
problemen”, stelt Jan Dirk Gardenier 
later die middag, als we met hem en 
Van Genuchten even napraten in de 

conferentiezaal van het museum. 
Gardenier is eigenaar van onderzoek- 
en adviesbureau CAB, met krimp, 
arbeidsmarkt, beroepsonderwijs en 
regionale economie als specialismen. 
Sinds 12,5 jaar woont hij in Warffum 
en bemoeit hij zich actief met het 
sociale leven. Zijn nieuwste project 
betreft het oude café Noorderkerk-
pad. Samen met een kompaan heeft 
hij het pand gekocht met het idee 
er een huiskamercafé van te maken 
voor de dorpelingen. Een uitdaging, 
want het pand heeft 25 jaar leegge-
staan en moet vrijwel opnieuw wor-
den opgebouwd. Maar het is volgens 
Gardenier ook een ‘een fantastisch 
sociale cohesie-project’.
Gardenier deed in 2012 onderzoek 
naar het leven op het Noord-Groning-
se platteland. “Met een uitkomst die 
beleidsmakers en de gemeenten – 
wonderwel – zeer verbaasde: mensen 
raken meer op elkaar aangewezen, 
maar vinden het wel goed. De men-
sen in de kleinste dorpen, zonder 
voorzieningen, zijn het gelukkigst en 
wonen met het meeste plezier.”
“Wie doet het licht uit? is hier nooit 
aan de orde geweest”, vult Van 
Genuchten aan. “Met het verdwijnen 
van voorzieningen zijn de dorpen 
niet leeggelopen. Er gaan wel men-
sen weg, maar er komen anderen 
voor terug.”

BEdrEiGd BEsTaan
In 1959 verscheen een omvangrijk 
onderzoek naar de vitaliteit van het 
Noord-Groningse platteland onder de 
titel Bedreigd bestaan. Het onderzoek 
was een initiatief van de toenmalige 
burgemeester van Warffum, VVD-
coryfee Molly Geertsema. Eind jaren 
vijftig was de mechanisatie van de 
landbouw vrijwel voltooid; veel banen 
in die sector waren verdwenen. Tege-
lijkertijd was er veel werk elders. 
Mensen zouden massaal wegtrekken 
en nooit meer terugkomen, voorspel-
den de toenmalige onderzoekers. 
Het Noord-Groningse platteland zou 

Dirk Jan Gardenier (advies- en onderzoekbureau CAB) heeft 
samen met een kompaan de oude kroeg Noorderkerkpad gekocht 
met het idee er een huiskamercafé van te maken.

Al sinds 1868 is er in Warffum een middelbare school met leerlingen uit de hele regio.
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bus verdwijnt?’, denken mensen dat 
er wel iets aan de hand moet zijn. 
Hoewel er nooit een hond in de bus 
zit, heeft die wel een grote symboli-
sche waarde. Daarom moet de bus 
blijven, ook al is dat duur.”
Niets is volgens Gardenier zo goed 
voor de sociale cohesie als aankon-
digen dat de school moet sluiten. 
“Binnen 24 uur is het hele dorp 

gemobiliseerd. Maar in dorpen waar 
geen school is, blijven mensen toch 
wonen. En komen er nieuwe mensen 
met kinderen. Die veerkracht is er. 
Als het tempo van verandering maar 
te behappen is, zodat mensen zich 
erop kunnen instellen.”
“In dit dorp wonen mensen die wel 
wat kunnen organiseren, en die 
vinden elkaar makkelijk. Warffum is 

ontvolken, het voorzieningenniveau 
zou dalen, wat het proces nog eens 
zou versnellen. “Het perspectief toen 
was niet veel anders dan nu, maar 
toch heeft Warffum zich opnieuw 
uitgevonden”, vertelt Van Genuchten.
“Sommige dingen lijken nu ook 
somber”, erkent Gardenier. “Maar 
het ligt er ook aan wat je vraagt en 
hoe. Als je vraagt: ‘Gaat u weg als de 

 Jongeren uit Warffum doen werkervaring op als schilder in Openluchtmuseum Het Hoogeland.

Stijn van Genuchten (Openluchtmuseum Het Hoogeland): 
‘In en rondom Warffum is een uniek gebied ontstaan met een 
grote potentie voor toerisme.’

‘ In dit dorp wonen  
mensen die wel wat  
kunnen organiseren’

Een kloosterterrein als vliegwiel
Warffum is geen uitzondering in noord-Groningen als het gaat om zel-
forganisatie. neem kloosterburen, een katholieke enclave 20 kilometer 
ten westen van Warffum. Een dorp dat buiten de boot dreigde te vallen 
toen de armlastige gemeente de Marne tien jaar geleden vijf kerndor-
pen aanwees. de bewoners besloten zelf het heft in handen te nemen. 
in de dorpsvisie van 2003 werden de unieke kwaliteiten benoemd. 
Toen in 2004 ouders op zoek naar een goede plek voor hun verstan-
delijk gehandicapte kinderen in contact kwamen met de kunstenares 
anne Hilderink, initieerde zij de herontwikkeling van het oudste kloos-

terterrein van de provincie, midden in het dorp. Hier staan twee kerken 
en een middeleeuwse kloosterboerderij te midden van een prachtig 
landschap. Maar hoe moest dat? En was er wel draagvlak voor?
Het kwam tot een integraal plan om wonen, werken, zorg, cultuur en 
ecologie zo te ontwikkelen dat het de leefbaarheid en vitaliteit van het 
dorp vergroot. onder de vlag van stichting sintJan zijn op het terrein 
sindsdien onder meer gehandicaptenzorg, ouderenzorg en een biblio-
theek georganiseerd. de kloostertuin is opnieuw vormgegeven en de 
kloosterboerderij en de nicolaaskerk worden herbestemd. overheden, 
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daarom kampioen sociale cohesie”, 
stelt Gardenier, half provocerend. 
“Daarbij is het altijd een kleinschalig 
gebied geweest. Zonder stad in de 
buurt moet je alles zelf doen en orga-
niseren. En de nieuwkomers lijken 
op de mensen die er al waren, met 
dezelfde sociale structuren.”
Verpleegkundige Diane Beerlage die 
is aangeschoven, is het daarmee eens: 
“De gemeente wordt zelfs weleens dol 
van al die burgerinitiatieven. Er wordt 
hier creatief gedacht en men laat zich 
niet snel uit het veld slaan. Nieuwe 
mensen zoeken netwerken. Zijn die 
er niet, dan creëren ze die zelf.”

kErkHof
Beerlage is naast verpleegkundige 
ook secretaris van GoudOud (‘goed 
oud’ in het Nederlands), een stichting 

die een zorghofje wil realiseren zodat 
senioren op hun oude dag niet naar 
een ander dorp hoeven te verhuizen. 
Twee jaar geleden is het verzorgings-
huis in Warffum gesloten. Oude 
mensen die hun hele leven hadden 
ingesteld op een wandelingetje naar 
de Spar of naar het graf van hun 
overleden echtgenoot direct naast 
het verzorgingshuis, moesten alsnog 
verkassen. “Misschien waren we 
verwend met die voorziening, maar 
de sluiting deed ons in ieder geval 
schrikken. We werden teruggeworpen 
op de skills die het dorp herbergt.” 
Al snel was er een stichting om een 
zorghofje te kunnen realiseren waar 
mensen zelfstandig kunnen wonen, 
met ondersteuning van formele en 
informele zorg. Er zijn in Warffum 
drie of vier thuiszorgorganisaties, 
maar er is ook informele zorg, be-
staande uit zo’n tachtig vrijwilligers 
en mantelzorgers. Met een kleine 
leefbaarheidssubsidie van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken is de 
stichting nu bezig met het opzetten 
van scholing van de professionals, 
vrijwilligers en mantelzorgers.
GoudOud wil een locatie aankopen, 
het liefst Warfheem, de oude locatie. 
“Eigenaar Vestia wil daar veel geld 
voor hebben. Maar de woningcorpo-
ratie kan er niets mee, want er zit een 
zorgbestemming op.”
Als mensen uit Warffum weg moe-
ten, is er veel emotie. Beerlage vertelt 
over de onlangs overleden heer Sik-
kema van de drukkerij, die negentig 
jaar in het dorp heeft gewoond en 
alsnog moest verhuizen. “Dat geeft 

veel woede; hij had het gevoel dat hij 
het dorp is uitgeschopt.”
Mensen zitten volgens Beerlage 
liever in een klein hok in Warffum, 
dan elders in een mooi appartement. 
“Onze generatie kiest eerder voor 
kwaliteit, voor ruimte. Maar onze 
ouderen hebben daar blijkbaar min-
der behoefte aan. Ik kom soms bij 
mensen in enorme boerderijen die er 
maar één kamer gebruiken.”
Volgens Gardenier speelt het pro-
bleem vooral bij de huidige generatie 
ouderen. “Voor de volgende genera-
ties speelt dat minder, verwacht ik. 
Wij stellen ons erop in dat we mis-
schien naar een ander dorp of andere 
stad moeten verhuizen.”

kindErEn
Ondanks het drukke verenigingsle-
ven willen de kinderen van Beerlage 
niet in Warffum blijven. “Te ver van 
alles vandaan, vinden ze.”
Het is goed dat jongeren, net als hun 
eigen kinderen, wegtrekken, vinden 
de Warffumers. “Als je ambitie hebt, 
moet je weg”, aldus Van Genuchten.
Gardenier: “Jongeren willen naar de 
stad, en terecht. Er is een gebrek aan 
mobiliteit binnen het dorp. Waarom 
zouden jongeren hier blijven? Er 
is weinig werk, er zijn geen hogere 
opleidingen. Dus wie kan, vertrekt. 
Dat resulteert in een onevenwichtige 
bevolkingsopbouw. Maar is dat erg? 
De autonome dorpen, met alle voor-
zieningen, zijn grotendeels verdwe-
nen, maar er ontstaan andersoortige 
dorpen met weer andere faciliteiten, 
zoals GoudOud.” *

zorg-instelling en de corporatie worden gevraagd aan te haken. “Maar dat gaat 
soms moeizaam”, vertelt Hilderink. “de instanties zijn enthousiast over de ontwik-
keling. Maar als het gerealiseerd moet worden, blijken de organisaties er niet op 
toegerust omdat ons project niet verloopt volgens de gebruikelijke kolommen van 
zorg, wonen en inkomen.”
Tien jaar verder constateert Hilderink dat sintJan het dorp versterkt en andersom. 
“kenmerkend is verder dat we erg zijn gericht op het ‘doen’. Toen bijvoorbeeld 
bleek dat wonen voor gehandicapten te ingewikkeld was, zijn we maar begonnen 
met dagbesteding.”

de integrale aanpak kan volgens Hilderink ook werken in andere dorpen of in een 
wijk in rotterdam. “Het grote kloosterterrein midden in het dorp was natuurlijk 
wel een enorme kans, maar in principe kan het overal. door wonen, werken, zorg 
en cultuur met elkaar te verbinden stel je een nieuw soort dna samen”, aldus 
Hilderink, die benadrukt dat kloosterburen geen afgesloten dorp is. “veel mensen 
van buiten helpen mee ontwikkelen; architecten , kunstenaars, onderzoekers van 
Wageningen Ur. sintJan is een soort vliegwiel geworden.”

  zie ook: www.sintjankloosterburen.nl en www.zorginnovatieforum.nl


