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Het Dorp
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Amper acht kilometer ten noordoosten van de stad Groningen ligt Garmerwolde. 

Een klein dorp in drie delen. Want niet alleen het Damsterdiep loopt dwars door het dorp, 

de Rijksweg verdeelt het dorp nog een keer. Althans fysiek. Saamhorigheid is er namelijk 

volop. In de negentiende eeuw waren het Damsterdiep en het Eemkanaal belangrijke 

vaarroutes voor trekschuiten en voor de bodevaart. Schepen en reizigers trokken door en 

langs dit kleine dorp en brachten verhalen mee van andere plekken. De Garmerwolder wist 

wat er in de wereld te koop was en deed daar niet al te moeilijk over. Dit in tegenstelling 

tot de omliggende, wat meer geïsoleerde, dorpen. Het lijkt erop dat het open en gastvrije 

karakter van het hedendaagse Garmerwolde in deze waterrijke geschiedenis verborgen ligt.  

 
T   Inge Zwerver   F   Fred Reiffers
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Een duizendpoot met een lintje 
In het pas verbouwde en versterkte Dorpshuis 
De Leeuw, gelegen aan de Oude Rijksweg en 
dus ook aan het Damsterdiep, spreken we de 
twee vrolijke heren Henk Vliem en Jos Mocking. 
Vliem is in Garmerwolde gaan wonen toen hij 
een baan aangeboden kreeg bij de Gasunie. 
Geboren in Lunteren streek hij samen met zijn 
echtgenote in 1976 neer in het nieuwbouw-
buurtje van Garmerwolde. Vliem vertelt: ‘Mooi 
dichtbij de stad, ik kon op de fiets naar het 
werk. Later zouden we dan wel een andere 
plek gaan zoeken in de provincie - was destijds 
ons idee.’ Maar in 1987 liet het stel hun huidige 
woning bouwen, op de plek waar enkele jaren 
eerder één van de plaatselijke kroegen was 
afgebrand. Vliem heeft zich al die jaren actief 
ingezet voor het dorp. Momenteel is hij secre-
taris in het dagelijks bestuur van het dorpshuis. 
Tijdens de verbouwingsperikelen was hij ook lid 
van het bouwteam. Daarnaast is Vliem voorzit-
ter van Sport Vereniging Garmerwolde, voor-
zitter van de Historische Commissie en gast-
schrijver in het dorpskrantje van Thesinge en 

Garmerwolde, de Garmer & Thesinger Express. 
Deze duizendpoot is voor zijn vrijwilligerswerk 
door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd 
aan Vliem uitgereikt door minister Ollongren 
bij de opening van het verbouwde dorpshuis in 
september 2020. 

Dorpsverlangen 
Jos Mocking woont sinds 1987 in Garmerwolde. 
Geboren in het dorp Cothen, bleef er na jaren 
studeren, werken en wonen in de stad Gro-
ningen, onderhuids altijd een dorpsverlangen. 
Hoewel zijn partner dit verlangen niet deelde, 
kwam ze toch met de folder van een makelaar 
waarop een huis te koop stond in Garmerwol-
de. ‘Ooit wil zij terug naar de stad’, verklapt 
Mocking. ‘Maar dat moment stel ik graag zo 
lang mogelijk uit.’ 

Mocking zat net als Vliem in het bouwteam van 
het dorpshuis. Ook hij heeft hier veel vrijwilli-
gersuren ingestoken. ‘Gedurende het verbou-
wingsproces veranderden de plannen namelijk 
nogal eens, de klus werd steeds groter. Geluk-
kig hadden we een bouwbegeleider aangesteld, 
wat ook een voorwaarde was van de NAM. 
Deze fungeerde als brug tussen het bestuur 
van het dorpshuis, het bouwteam en de aan-
nemer.’ Nog steeds helpt Mocking mee in het 
dorpshuis, want als staartje van de verbouwing 
is er een wekelijkse klusochtend. Daarnaast is 
Mocking lid van de Historische Commissie en 
is hij altijd betrokken bij uitvoerende zaken van 
dorpse activiteiten. ‘Ik zing ook graag in het 
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde’, vertelt 
Mocking met een glimlach. ‘Jammer genoeg 
ligt het koor vanwege corona al een poosje stil. 
Het is een mooie club van veertig mensen die 
met veel plezier samen zingen. Het repertoire 
is breed. U vraagt, wij draaien. Het jaarlijkse 
hoogtepunt is het concert tijdens de kerst-
nachtdienst in de oude kerk van Garmerwolde. 
Dit organiseren we onder andere samen met 
de Trekpadbloazers. De kerk zit dan altijd hele-

maal vol en de sfeer is werkelijk fantastisch.’ 

Garmerwolde in de tijd 
Gaarmwòl of Gaarmmrwòll hoort sinds de 
herindeling bij de gemeente Groningen, daar-
voor bij de gemeente Ten Boer. Het dorpje telt 
zo’n vierhonderdnegentig inwoners. Het is een 
boerderijdorp dat is ontstaan op een oever-
wal. Onder het dorp Garmerwolde vallen ook 
de buurtschappen Lageweg (deels) en Zeven-
huisjes. De voorheen Garmerwoldse buurt-
schap Heidenschap is bij een grenscorrectie 
in 1962 naar destijds de gemeente Slochteren 
overgegaan. Enkele oude benamingen voor 
Garmerwolde zijn onder andere Germerwolt 
en Germerawalda. Waarschijnlijk ontstaan 
uit Geldmerawalda, wat ‘persoon bij het moe-
rasbos of woud’ betekent. Eerder stond er 
een borg bij Garmerwolde met de naam Gel-
mersma.  
Ooit was het gebied waar Garmerwolde ligt 
een veengebied. Omdat er toen nog geen dij-
ken waren, werd er onder invloed van de zee 
en de getijden klei afgezet. Door oxidatie is het 
veen vrijwel helemaal verdwenen. Waar nu 
Garmerwolde ligt, wierp men ooit twee kleine 
heuvels op. Deze ‘lage wierden’ boden de mens 
bescherming als het water steeg. In één van de 
lage wierden zijn de fundamenten van de voor-
malige pastorie teruggevonden. De bewoners 
van de kloosters in het gebied rond Garmer-
wolde zijn begonnen met de systematische 
ontginning van het land. In het dorp bouwde 
men een boerderij die bij het klooster Bloem-
hof te Wittewierum hoorde. Daarna bouwden 
ze ook borgen en steenhuizen. Verdere bebou-
wing bestond in die tijd uit boerderijen en een 
rijtje woningen aan het Damsterdiep.  Het Dam-
sterdiep werd begin vijftiende eeuw gegraven. 
Na het graven van het Eemskanaal, rond 1875, 
ontstaan nieuwe huizen aan de linten, maar 
ook bedrijvigheid die te maken had met het 
vervoer over water. Latere bebouwing wordt 
voornamelijk langs de Dorpsweg geplaatst. De 
jongste, planmatige, uitbreidingen vind je ten 
noordoosten van Garmerwolde. 

Schoolkerk 
Rond 1250 werd begonnen met de bouw van 
de prachtige kerk zoals deze er nu nog staat. In 
de eerste helft van de 15e eeuw werd de kerk 
voorzien van plafondschilderingen en zo’n 100 
jaar later kreeg de toren een uurwerk. Een uur-
werk in de toren ordende het dorpse leven in 
een periode waarin niet iedereen over de tijd 
beschikte. Ook werd de klok bij ontij, rouw of 
vreugde geluid. Hiervoor werden verschillende 
klokken gebruikt. Voor het oproepen van de 
gelovigen voor de kerkdienst klonk het grote 
massieve geluid van de grootste klok over de 
weilanden. Omdat enkel de rijken een eigen 
klok in bezit hadden, was de dorpsklok destijds 
ook echt een klok voor het dorp.  
De kerk van Garmerwolde  heeft een opvallen-
de losstaande toren. Samen met het groene 
kerkterrein en het splinternieuwe ontvangst-
gebouw, waarin restaurant Atelier AvecPlezier 
is gevestigd, is dit de eerste Schoolkerk van 

Henk Vliem

Jos Mocking
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Nederland. De Schoolkerk is een con-
cept rond educatieve activiteiten van 
het Catharijne Convent en de Stich-
ting Oude Groninger Kerken. In het 
weekend is de Schoolkerk geopend 
voor cultuurliefhebbers, toeristen en 
passanten. Naast de jaarlijkse kerst-
nachtdienst komen dorpsgenoten ook 
bij elkaar tijdens de jaarwisseling: voor 
het traditionele kloksmeren. Direct na 
middernacht luiden de klokken en kan 
men elkaar een goed nieuw jaar wen-
sen; er staat een borrel klaar om de 
keel te ‘smeren’. 

Rijdende rechter 
Garmerwolde kent verschillende ver-
enigingen en clubjes. Beroemd en 
berucht is de voetbalvereniging Gar-
merwolde En Omstreken (vv GEO), met 
een eigen clubhuis op het sportpark. 
Veel andere dorpse activiteiten vinden 
plaats of komen samen in Dorpshuis 
De Leeuw. Aardbevingsbestendig, een 
stuk duurzamer en volledig verbouwd 
is dit huis van het dorp klaar voor een 

mooie toekomst. Op dit moment heeft 
het dorpshuis, heel slim bedacht, twee 
huurders. Beneden huist de Buurtzorg 
en op de bovenverdieping huurt het 
Groninger Gasberaad kantoorruimte. 
Mooie inkomsten die de exploitatie 
van het dorpshuis ten goede komen. 
Het gebouw kent verder een grote zaal 
waar bijeenkomsten kunnen worden 
gehouden, een zeer functionele en 
splinternieuwe keuken, maar ook nog 
het sfeervolle cafégedeelte met bar 
en uitzicht op het Damsterdiep. Het 
dorpshuis biedt ook onderdak aan 
de toneelvereniging, de dansclub, de 
klaverjassers en de bezoekers van de 
Garmerstee: voor een gezellig ontmoe-
tingsmoment met dorpsgenoten. De 
Garmerstee is eigentijds, met aandacht 
voor actuele onderwerpen, en organi-
seert hulp bij het gebruik van de tablet 
of computer. Ook worden er uitjes in 
de regio georganiseerd. Garmerstee 
heeft in samenwerking met Het Rode 
Kruis ook een telefooncirkel: een veilig 
bel-systeem voor alleenstaanden. Dat 
het dorpshuis heel vroeger ook al een 
cruciale plek in het dorp innam, blijkt 
wel uit het feit dat er ooit recht werd 
gesproken. Een soort rijdende rech-
ter kwam als het nodig was naar het 
dorpshuis (het Regthuys) om met een 
samengestelde dorpsraad een vonnis 
uit te spreken. 

Reuring 
Garmerwolde kent, voor een klein 
dorp, enkele opvallende voorzienin-
gen. Op de hoek Rijksweg - Dorpsweg 
is de Agrishop gevestigd. Een heuse 
plattelandswinkel met zoveel mogelijk 
producten uit de nabije omgeving, 
zonder verpakkingen. De winkel wordt 
niet alleen bezocht door dorpsgeno-
ten, maar trekt ook mensen uit de 
wijde omgeving aan: even bewust en 
snel een boodschap halen op doorreis 
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Groninger Dorpen ondersteunt initiatieven 
en kansen van dorpsbelangenorganisaties, 
dorpshuizen en bewonersinitiatieven op 
het Groninger platteland en behartigt hun 
belangen.

Groninger Dorpen 
Hendrik Westerstraat 24 
9791 CT Ten Boer 
050 306 2900 
info@groningerdorpen.nl 
www.groningerdorpen.nl
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Verenigingen, initiatieven etc.: 
www.garmerwolde.net 

www.kerkgarmerwolde.nl 
Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde 

Stichting Dorpshuis Garmerwolde 
Stichting Garmer & Thesinger Express 

Oranjecomité 
Buurtvereniging ‘Hildebrandstraat’ 

Onderlinge Uitvaartvereniging Garmer-
wolde 

ANBO voor vijftigplussers, Afdeling Ge-
meente Ten Boer 

Protestants Christelijke Ouderen Bond 
(PCOB), afdeling Ten Boer 

Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer 
‘Ons Belang’ 

Protestantse Gemeente Gemeente Gar-
merwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post 

Voetbalvereniging G.E.O. Garmerwolde 
Sportvereniging Garmerwolde 

IJsvereniging Presto 
Hengelsportvereniging ‘De Goede Vangst’ 

Kaartclub ‘De Soos’ 
Fotogroep Garmerwolde 

Gemengd Mannenkoor Garmerwolde 
Feestweekcommissie Garmerwolde 

Rederijkerskamer ‘Wester’ 
Openluchtspel 

‘De koffiemorgenclub’ 
Volksdansgroep  ‘Klank en Beweging’ 

Garmerstee; Ontmoetingsplek voor 55+ 
Samen Breien en Haken 

De Rijdende Popschool 
Themagroep GROEN 

Historische Commissie Garmerwolde

van werk naar huis. Verderop aan de 
Dorpsweg staat nog zo’n mooie voor-
ziening: dorpsschool OBS Garmerwol-
de. Dat er in dit kleine dorp een basis-
school is mag best bijzonder genoemd 
worden, want in veel Groninger dorpen 
zijn de scholen verdwenen. OBS Gar-
merwolde huist in een karakteristiek 
pand tegenover de kerk, waarvan de 
school sleutelbewaarder is. Leerlingen 
komen uit het dorp zelf, uit de stad 
Groningen en uit omliggende dorpen. 
De aantrekkingskracht van de school 
ligt in de kleinschaligheid en het eigen-
tijdse onderwijsaanbod. De school was 
één van de eerste waar leerlingen op 
ipads werkten.  

Een heel andere school in Garmerwol-
de is De Rijdende Popschool. In dorpen 
zijn vaak weinig voorzieningen op het 
gebied van muziek. De Rijdende Pop-
school springt in dit gat door zelf naar 
dorpen toe te rijden, met alle spullen 
die nodig zijn om muziek te maken. 
Een professionele bandcoach gebruikt 
die materialen om jongeren les te ge-
ven in spelen in een bandje. Een mooi 
initiatief dat volgend jaar haar tienjarig 
jubileum viert in Martini Plaza. 

Plannenmakerij 
Wat de inwoners van Garmerwolde 
stoort is de onveilige oversteek van 
de Rijksweg. Er ligt een plan klaar om 
een tunnel onder de weg aan te leggen 
voor voetgangers en fietsers, vertellen 
Vliem en Mocking. De provincie vindt 
het allemaal te duur, maar het dorp 
blijft hiervoor pleiten. Plannen voor 
het gebied tussen het Damsterdiep en 
het Eemskanaal zijn er ook volop. Van 
een uitbreiding van het kronkelpad met 
fruitbomen tot een openluchttheater. 
Het plan waaraan de Historische Com-
missie heeft gewerkt om een aantal 
informatieborden te plaatsen over de 
verdwenen bruggen van het Eemska-
naal is al gerealiseerd. Net als het fiets-
pad helemaal tot aan Woltersum. 

Thuis als mooiste plek 
Prettig aan de inwoners van Garmer-
wolde vinden Vliem en Mocking de 

open mentaliteit. ‘Je stapt hier zo ge-
makkelijk het dorpsleven in; het maakt 
niet uit wat je achtergrond is of jouw 
verhaal. Daar wordt niet naar gekeken. 
Wellicht is dit toch een ruimdenkend-
heid die al tijdens de trek- en bode-
vaart is ontstaan.’  
 
De mooiste plek van Garmerwolde 
vindt Vliem het zicht op de markante 

kerk en toren, vanaf het bankje aan de 
Stadsweg. ‘Je kijkt dan tussen kerk en 
toren door en dat is zo machtig mooi.’ 
Mocking geniet het meest als hij het uit-
zicht bewondert vanaf zijn eigen steiger 
bij zijn huis aan het Damsterdiep. ‘Dan 
tuur je helemaal tot aan het Eemska-
naal. Ik wil hier nooit meer weg.’ 

Bronvermelding: 
www.garmerwolde.net 
www.dorpsbelangengarmerwolde.nl 
www.plaatsengids.nl


