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Enthousiaste inwoners nemen een verwaarloosd dorpsbosje in Houwerzijl onder handen. Het moet een ontmoetingsplek worden.

Verwaarloosd bosje wordt speeltuin
Geert Job Sevink
HOUWERZIJL Het dorpsbosje naast

de Theefabriek in Houwerzijl oogt
wat desolaat. De stormen van afgelopen najaar hebben duidelijke sporen
nagelaten, het groen is van de bomen en de paden zijn duidelijk toe
aan een onderhoudsbeurt. Maar
daarin komt binnenkort verandering.
Tien inwoners van het dorp staken enkele jaren geleden de koppen
bij elkaar en maakten een plan om
van het dorpsbosje een aantrekkelijke ontmoetingsplek te maken, voor
kinderen en volwassenen. De vergunningsaanvraag is de deur uit en
naar verwachting kan er in mei worden begonnen met de uitvoering
van de plannen.
,,We merken dat we het tij mee
hebben’’, zegt Jano van Gils, een van
de initiatiefnemers. ,,De gemeente
wil graag burgerinitiatieven ondersteunen en heeft subsidie en medewerking toegezegd. Daarna kwamen
het Waddenfonds, het VSB-fonds en
de Rabobank over de brug. We hebben inmiddels zoveel subsidie dat er
zelfs geld overblijft voor onderhoud.
Dat laatste is heel belangrijk, want
daar gaat het vaak mis bij dit soort
projecten.’’
Het plan dat de werkgroep opstelde, heet Buitenplaats Houwerzijl.
,,De gemeente heeft studenten van
de Hanzehogeschool onderzoek laten doen naar de wensen van de
dorpsbewoners’’, vertelt werkgroeplid Hanneke Lagerberg. ,,Met de resultaten daarvan hebben we een
dorpsvisie opgesteld, waarin onder
meer de ontmoetingsplaats een belangrijke rol speelt.’’
Op de plek waar nu nog een vervallen bankje staat, komt in mei een
grote vuurplaats, waar dorpsbewoners samen kunnen komen. ,,We
hebben een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, waarvoor we drie kunstenaars hebben uitgenodigd’’, vertelt
Van Gils. ,,Zij hebben alle drie een
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maquette gemaakt en daarover hebben de inwoners van Houwerzijl
kunnen stemmen.’’
Het ontwerp van de Groninger
kunstenaar Alex den Braver won
overtuigend. Het bestaat uit een uivormige open haard, gemaakt van
roestig cortenstaal, waarin mensen
kunnen plaatsnemen. De haard
biedt beschutting tegen wind en regen en houdt bovendien de warmte
van het vuur vast. Maar bovenal is

hij sierlijk van vorm. Van Gils: ,,Vanwege de vorm noemen we het ook
wel ‘dorpsuitje’, maar het doet ook
denken aan de vorm van een kalkoven of een tipi.’’
Een ander deel van het plan wordt
gevormd door de speeltuin, die er tegenover komt te liggen. Daar ligt een
heuvel die is ontstaan bij het uitgraven van een poeltje. Het heuveltje is
geschikt om er met een kabelbaan
vanaf te suizen, dan wel met een glij-

baan. Verder is er gedacht aan een
water- en zandspeelplaats, een klimen klauterpad en andere speeltoestellen.
Lagerberg: ,,Het is straks een ideale plek voor kinderfeestjes of een
dorpsbarbecue. Ook bezoekers van
de Theefabriek kunnen er gebruik
van maken. Dat doen ze nu ook al. De
werkgroep blijft bestaan om activiteiten en onderhoudsdagen te organiseren.’’

Houwerzijl is een van de weinige
dorpen in De Marne die geen speelplaats heeft. ,,Dat is erg belangrijk
voor de kinderen’’, zegt Lagerberg.
,,Er wonen hier zeker 25 kinderen tot
en met 18 jaar oud en die zien elkaar
erg weinig, want ze hebben geen
dorpshuis of een andere plek om elkaar te ontmoeten. Bovendien gaan
ze allemaal naar verschillende scholen in de omgeving, tot Groningen
aan toe.’’

