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Samenvatting
Sinds de jaren ‟70 is een proces zichtbaar van veranderingen in landelijke gebieden. Landelijke
gebieden vergrijzen meer dan ze ontgroenen. Jongeren trekken naar de grotere dorpen of steden
voor werk en opleiding, terwijl ouderen naar het rustige platteland trekken voor een mooiere
woonplek. Ook in de gemeente De Marne is dit proces zichtbaar.
De Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl wilde graag een dorpsvisie opstellen en nam daarvoor
contact op het de gemeente De Marne, die daarvoor weer contact op nam met het Kenniscentrum
Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool. De gemeente wil graag meer werken
vanuit de vraag van de inwoners en zag het onderzoek vanuit de Hanzehogeschool als een uitgelezen
kans om meer te weten te komen over de inwoners van Houwerzijl. Vier studenten van de
Hanzehogeschool met verschillende opleidingsachtergronden hebben het onderzoek uitgevoerd en
hebben zich gericht op vier onderwerpen: zelfredzaamheid, zorgzaamheid, bindingen en
ondernemerschap in Houwerzijl. Dit onderzoeksrapport gaat over bindingen in Houwerzijl.
Er werd onderscheid gemaakt in vier bindingen:


Historische binding (werk/inkomen)



Economische binding (sociale relaties)



Affectieve binding (geboren of opgegroeid in Houwerzijl)



Ruimtelijke binding (woning, [cultuurhistorisch] landschap)

Doelstelling van het deelonderzoek Binding was aanvullend op de leefbaarheidscan de huidige
bindingen van de dorpsbewoners van Houwerzijl te beschrijven en te onderzoeken of
persoonskenmerken invloed hebben op de verschillende bindingen. Deze verbondenheid gaf ons
informatie over de identiteit van Houwerzijl. Naar aanleiding van de conclusies is gekeken welke
mogelijkheden het dorp Houwerzijl heeft voor de toekomst.
De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: Welke bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het
dorp? Met als deelvragen: Welke historische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?
Welke economische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp? Welke affectieve bindingen
hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp? en Welke ruimtelijke bindingen hebben bewoners van
Houwerzijl in het dorp?
Als methoden zijn een leefbaarheidscan, secundaire analyse van de gegevens van de
leefbaarheidscan, een kinderenquête en interviews gebruikt. De leefbaarheidscan werd ingevuld door
133 inwoners, de kinderenquête door acht kinderen en de interviews werden gehouden met tien
bewoners.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de historische binding naast kwantitatief (aantal jaren dat men
ergens woont) ook kwalitatief van aard is. De beleving van de bewoner speelt ook een rol,
respondenten die korter in het dorp woonden voelden ook een vorm van historische binding en hadden
ook waardering voor de evenementen in (de omgeving van) het dorp.
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Daarnaast blijkt dat er maar weinig mensen in Houwerzijl wonen met een economische binding in het
dorp. Degenen die deze wel hebben zijn hier blij mee, terwijl anderen aangeven deze binding niet te
missen. Lokale kleinschalige bedrijvigheid zou men in Houwerzijl niet erg vinden, zo lang de
grootschaligheid maar buiten het dorp blijft. Verbondenheid met de buitenwereld is op die manier van
groot belang.
Wat betreft affectieve bindingen in het dorp is geen sprake van eenheid. Ieder heeft voldoende
contacten, maar saamhorigheid wordt maar door driekwart van de inwoners gewaardeerd. Een groot
gedeelte van de inwoners ziet Houwerzijl als een lekker-op-jezelf dorp. Tevens is er een gevoel van
verdeeldheid tussen „oude‟ en „nieuwe‟ bewoners.
De ruimtelijke binding is voor Houwerzijlsters het sterkst. De liefde voor de woning en het landschap
wordt door het grootste gedeelte van de respondenten gedeeld.
Het is duidelijk dat Houwerzijl geen dorp met één gedeelde identiteit is. Houwerzijl is divers, men heeft
dingen gemeen zoals de ruimtelijke binding en interesse in de historie, maar verschilt op punten als de
affectieve of economische binding.
Aanbevolen wordt, vanuit het oog op een dorpsvisie, om de gemeenschappelijke sterke punten te
versterken. We hebben het hierbij over de ruimtelijke binding, door bijvoorbeeld mogelijkheden tot
recreatie in het landschap voor dorpsbewoners en dagtoeristen te versterken, verbeteren of te
ontwikkelen. Anderzijds is het voor een dorp van nu belangrijk verder te kijken dan het dorp zelf en
mogelijkheden tot samenwerking met andere dorpen te onderzoeken, zeker wanneer het gaat om
mogelijkheden tot recreatie zou men samen kunnen werken. Tevens zou men ervoor kunnen zorgen dat
de neuzen van de bewoners dezelfde kant op komen te staan, door iedere bewoner een stem te geven
in het dorp en daarmee de mogelijkheid iets te vertellen over hoe men denkt over bepaalde kwesties.
Daarnaast zou nog aandacht kunnen worden besteed aan een mogelijkheid om bewoners eigen ideeën
te laten presenteren; of dit nou op internet of op een dorpsverenigingvergadering is. Bovendien
moeten evenementen behouden worden, omdat deze een belangrijke binding (kunnen) vormen tussen
„oude‟ en „nieuwe‟ bewoners.
De dorpsvereniging neemt nu de functie van het opbouwwerk op zich, maar kan zich nooit geheel
onafhankelijk opstellen. Daarom wordt ten slotte aanbevolen een opbouwwerker aan te stellen, die
samen met de dorpsbewoners en dorpsvereniging het dorp leefbaar kan houden.
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Ook wil ik mijn dank uitspreken aan mijn groepsgenoten Ruel Eppink, Corien Kingma en Tineke Kingma.
Ze hebben mijn perspectieven laten zien die ik zonder deze interdisciplinaire samenwerking misschien
niet had gezien. Daarnaast wil ik mijn dank uitspreken aan de docenten en tevens onderzoekers van
het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Olga Buiter en Jannie Rozema, die ons
begeleid hebben en met ons hebben samengewerkt, om uiteindelijk tot dit resultaat te komen.
Rachel Hiemstra
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

In 2010 zocht de Vereniging Dorpsbelangen contact met de gemeente De Marne, omdat zij een
dorpsvisie op wilden stellen voor Houwerzijl ten behoeve van de leefbaarheid in het dorp. De
gemeente De Marne bracht de Vereniging Dorpsbelangen in contact met het Kenniscentrum
Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Dit heeft uiteindelijk geleid
tot ondersteuning van het Kenniscentrum aan de Vereniging Dorpsbelangen in de vorm van een
dorpsonderzoek. In een multidisciplinair team zijn de onderzoekers van het Kenniscentrum en de
studentonderzoekers van het Atelier Mens en Omgeving aan de slag gegaan met het opstellen van een
onderzoeksplan. De studenten zijn afkomstig van de opleidingen Verpleegkunde, Facility Management
en Culturele en Maatschappelijke Vorming. Door middel van een algemeen onderzoek naar
leefbaarheid en deelonderzoeken die binnen de studierichting van de studenten vallen is onderzoek
gedaan in het dorp ten behoeve van een dorpsvisie. De deelonderzoeken hebben de volgende
onderwerpen: 1. Zelfredzaam, 2. Zorgzaam, 3. Ondernemerschap en 4. Binding.
Bij het gehele proces is gebruik gemaakt van de WCCP–
Waarde(ring)

Concept

Figuur 1 - WCCP-methodiek

Contextgegevens, (2) ontwikkeling van visie, ideeën en
Concepten en (3) advisering over de mogelijke richtingen

dorpsvisie
Context

methodiek: (1) onderzoek naar Waarde(ring) en

voor een dorpsvisie (Plannen). Deze stappen vindt u ook in
Plan

het rapport dat voor u ligt. De allerlaatste stap ligt bij de
Vereniging Dorpsbelangen, die uiteindelijk een visie zal
ontwikkelen.

Doelstelling
Doel van het gehele onderzoek in Houwerzijl was het bieden van ondersteuning aan de Vereniging
Dorpsbelangen Houwerzijl in het opstellen van een dorpsvisie. Eerst werd een leefbaarheidscan
ontwikkeld, waarna verschillende deelonderzoeken werden opgezet. Doelstelling van het
deelonderzoek Binding was aanvullend op deze leefbaarheidscan de huidige bindingen van de
dorpsbewoners van Houwerzijl te beschrijven en te onderzoeken of er verbanden zijn tussen bindingen
en woonduur, levensfase, geslacht of opleidingsniveau. Hierbij is onderscheid gemaakt in economische
binding (werk/inkomen), affectieve binding (sociale relaties), historische binding (geboren of
opgegroeid in Houwerzijl) en ruimtelijke binding (woning, [cultuurhistorisch] landschap). Deze
verbondenheid vertelt ons iets over de identiteit van Houwerzijl. Ieder dorp heeft een eigen identiteit,
door haar ontstaansgeschiedenis, maar ook door de huidige ontwikkelingen en inwoners in het dorp.
Naar aanleiding van het onderzoek is gekeken welke mogelijkheden het dorp Houwerzijl heeft voor de
toekomst.
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1.2

Introductie Houwerzijl: een kleine kern in de gemeente De Marne

Houwerzijl is één van de 21 kernen in de gemeente Marne. De gemeente heeft de volgende missie:
De Marne is een gemeente waarin het plezierig is om te wonen door de verbondenheid met het
landschap (rust en ruimte) en de kleinschaligheid van de karakteristieke woonkernen. Het is een
gemeente waar jongeren en ouderen zich thuis voelen, waar voldoende werkgelegenheid is en
waar de voorzieningen adequaat zijn voor alle bevolkingsgroepen. (Collegeprogramma
gemeente De Marne 2006-2010, 2010)
Ook Houwerzijl kenmerkt zich door kleinschaligheid in een wijds landschap. Houwerzijl is een klein dorp
ten oosten van Zoutkamp (nabij het Lauwersmeer). Het dorp telt (in september 2010) 258 inwoners.
Wanneer we kijken naar de bevolkingsopbouw zien we een spreiding over de verschillende
leeftijdscategorieën:
Mannen

Vrouwen

Totaal

0 - 10 jaar

10

15

25

10 - 20 jaar

27

10

37

20 - 30 jaar

12

9

21

30 - 40 jaar

10

12

22

40 - 50 jaar

20

24

44

50 - 60 jaar

29

22

51

60 - 70 jaar

18

23

41

70 - 80 jaar

9

6

15

80 - 90 jaar

2

0

2

Totaal

124

106

230

Leeftijdscategorie

Figuur 2 - Leeftijdsopbouw Houwerzijl 0-90 jaar: mannen en vrouwen

Het dorp Houwerzijl is gegroeid rond een niet meer bestaande zijl en de meeste mensen kennen het
van de Theefabriek. Dit theemuseum is gevestigd in een voormalige kerk en pastorie. De Theefabriek
wordt jaarlijks door ongeveer 50.000 mensen bezocht (Houwerzijl Online, 2010).Tien jaar geleden
waren de bewoners van Houwerzijl actief in onder andere de verenigingen: een schietvereniging, een
sjoel- en kaartvereniging en de Stichting Dorpshuis. Daarnaast werden er veel activiteiten
georganiseerd waar de bewoners enthousiast aan deelnamen, zoals de intocht van Sinterklaas, een
rommel- en kerstmarkt, paaseieren verven en zoeken, klaverjasavonden, een mosselavond, een
toneelavond en een midzomernachtfeest. Deze activiteiten vonden meestal plaats in het dorpshuis. Uit
de ingevulde enquêtes die in 2001 zijn afgenomen onder de inwoners van Houwerzijl, is te concluderen
dat de bewoners deze activiteiten graag wilden behouden. Een aantal inwoners gaven daarbij echter
aan dat het moeilijk te behappen was met alleen vrijwilligers: er was geen dorpshuisbeheerder of
organisator in het dorp aanwezig. Daarnaast was er een dorpskrant die twee keer per jaar in de
8

brievenbussen van de bewoners verscheen. De organisatie hiervan lag in handen van de Vereniging
Dorpsbelangen. Het jaar 2000 was het jaar van de grootscheepse verbouwing in de Theefabriek
(Theefabriek, 2007) (Houwerzijl Online, 2010) (Onbekend, 2001) (Renkema, Scholtens, & Zijlstra,
1997).
Inwoners zijn in 2010 voor hun basisvoorzieningen onder andere afhankelijk van Ulrum, Leens en
Zoutkamp. De gemeente De Marne verwacht een bevolkingsdaling die kan oplopen tot 25%. Wat
betekent dit voor de leefomgeving van Houwerzijl?
Sinds de jaren ‟70 is tevens een proces zichtbaar van veranderingen in landelijke gebieden. Landelijke
gebieden vergrijzen meer dan ze ontgroenen. Jongeren trekken naar de grotere dorpen of steden
voor werk en opleiding, terwijl ouderen naar het rustige platteland trekken voor een mooiere
woonplek. Autonome dorpen zijn langzamerhand veranderd in woondorpen. Autonome dorpen hebben
een gemengde functie, waarbij het dorp naast het woonaspect ook voorziet in werk en voorzieningen.
(RLG, 2009) In woondorpen liggen de meeste economische en sociale bindingen (contacten) buiten het
dorp.
Houwerzijl is een klein dorp met 258 inwoners, waarvan een groot deel niet is opgegroeid in
Houwerzijl. Voorzieningen zijn uit het huidige straatbeeld vertrokken. Opvallend is dat er wel een
groot aantal zelfstandige ondernemers in het dorp gehuisd is, die met kleine ondernemingen toch een
economische binding lijken te hebben met Houwerzijl. Houwerzijl lijkt op het eerste gezicht een echt
woondorp te zijn, maar lijkt voor sommige inwoners toch op een nieuwe manier een stukje autonoom te
zijn. Dit onderzoeksrapport gaat over het deelonderzoek Binding dat uitgevoerd is door Rachel
Hiemstra, student Culturele en Maatschappelijke Vorming. In de rapportage komt naar voren welke
bindingen inwoners van Houwerzijl (nog) hebben met het dorp.

1.3

Hoofdstukindeling

In hoofdstuk 2 zal de vraagstelling en het onderwerp binding verder worden toegelicht. De methode
van onderzoek vindt u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden een aantal punten beschreven met
betrekking tot de uitvoering van het onderzoek. Gevolgd door de resultaten in hoofdstuk 5 en
conclusies en discussie in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen.
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2. Binding
2.1

Literatuurverkenning

In deze paragraaf gaan we in op bindingen. Eerst kijken we vanuit een sociologische blik naar
bindingen, daarna gaan we in op bindingen in de omgeving, waarna we ingaan op de bindingen die
in dit deelonderzoek terug komen.
Sociologische kijk op bindingen
Het begrip binding komen we vaak tegen in de sociologie. Er wordt hier echter meestal gesproken
over bindingen tussen mensen. Mensen zijn afhankelijk van elkaar op verschillende manieren, door
middel van economische, politieke, affectieve en cognitieve bindingen. Verbondenheid wordt
daarnaast gezien als een belangrijke waarde. Men spreekt van economische bindingen wanneer het
gaat om de afhankelijkheden die te maken hebben met werk. Afhankelijkheden die betrekking hebben
op de fysieke dwang die mensen op andere mensen kunnen uitoefenen noemt men politieke bindingen,
zoals de Politie die iemand kan arresteren wanneer hij of zij zich niet aan de wet houdt. Wanneer men
kijkt naar de positieve en negatieve gevoelens die mensen voor elkaar kunnen koesteren heeft men het
over affectieve bindingen. Cognitieve bindingen komen voort uit processen van kennisvorming en overdracht. Men zal echter vaak mengvormen van de verschillende bindingen aantreffen. (Wilterdink,
Nico; Van Heerikhuizen, Bart, 2003)
Bindingen in de omgeving
We leven in een snelle maatschappij, van nieuwe technologieën, veel mogelijkheden en vooral veel
keuzes. We spreken ook wel van een keuzemaatschappij. De tijd waarin we konden kiezen voor één
soort koffie bij de kruidenier, ons hele leven op dezelfde plaats woonden en werkten en dan ook nog
eens ons hele leven bij dezelfde partner bleven is voorbij. Mensen hebben in hun leven misschien wel
tien verschillende woonplaatsen of banen, verschillende relaties en in de supermarkt zijn vele merken
koffie te koop. Mensen lijken minder gebonden te zijn aan hun woonplaats en werk en we willen
allerlei nieuwe dingen proberen. Technologische vernieuwing, economische veranderingen,
stadsvernieuwing en ontzuiling hebben er voor gezorgd dat de familiariteit in en met de buurt
verminderd is. Hedendaagse burenrelaties zijn minder vanzelfsprekend als vroeger en hangen af van
andere aspecten, zoals woonduur, buurtgebruik en persoonlijke opvattingen over de waarde van
burenrelaties. Ook huishoudens- of persoonskenmerken spelen een rol. Zo gaan een lage opleiding,
een laag inkomen, een hoge leeftijd en het hebben van jonge kinderen samen met een sterkere
gerichtheid op de buurt. Ook een homogene bevolkingssamenstelling van de buurt kan onderlinge
contacten bevorderen. (Bolt & Torrance, 2005)
Wanneer hechte sociale netwerken in een buurt ontbreken is sprake van weinig sociale problemen, er
bestaat een „vanzelfsprekende‟ overeenstemming op de punten die relevant worden geacht voor het
leefklimaat. Wanneer nieuwkomers zich vestigen kunnen deze leefregels onder druk komen te staan,
waardoor problemen kunnen ontstaan. (Bolt & Torrance, 2005)
Identificatie heeft te maken met een gevoel dat bij mensen opkomt wanneer ze over hun buurt praten.
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Het behoren tot een buurt is een mogelijke identiteit, die pas echt wordt wanneer deze eigen wordt
gemaakt en er betekenis aan kan worden gegeven. Denk aan het bijhouden van een mooie tuin. Ook
het gevoel dat men deel uitmaakt van een collectief kan te maken hebben met het gevoel tot een buurt
te horen. Niet iedere buurt of ieder dorp heeft echter een collectieve identiteit, er kan ook sprake zijn
van meerdere identiteiten. Aangenomen wordt over het algemeen dat wanneer er meer mensen met
dezelfde leefstijl wonen de identificatie met de buurt groter is. (Bolt & Torrance, 2005)
Bewoners maken tegenwoordig steeds meer eigen keuzes als het neerkomt op het vormen van sociale
verbanden in de buurt. Niet iedereen is meer bij de buren betrokken, degenen die dat wel zijn,
bepalen daarvoor hun eigen context. Dit kan het dorpshuis zijn, maar ook de school van de kinderen.
Bovendien bestaan er steeds meer niet-lokale sociale verbanden. Er is een verschuiving van sociaal
kapitaal, relaties die vroeger in de buurt ontstonden, ontstaan nu door het hele land en zelfs over de
hele wereld. Globalisering en ontwikkelingen als de telefoon en het internet zorgen ervoor dat
afstanden kleiner lijken. (Wolters & De Graaf, 2005) Burenrelaties worden steeds zwakker, van elkaar
helpen is vaak al geen sprake meer, elkaar groeten is genoeg. Dit zegt echter niets over
belangrijkheid van burenrelaties. Ook het zeggen van gedag kan bijdragen aan het gevoel thuis te
horen in de buurt en veilig te zijn en de binding versterken met het dorp. Buren moet een goede balans
vinden tussen afstand houden en er voor elkaar zijn wanneer nodig. (Bijl, R.; De Hart, J.; Schnabel, P.;,
2008)
Over het algemeen zegt men dat sociale verbanden op het platteland hecht zijn. Dit is echter onterecht,
ook op het platteland ziet men dezelfde veranderingen die men in steden ziet. Al in de jaren zeventig
schreef men hierover. Er is sprake van werken buiten het dorp, een toestroom van stedelingen,
verdwijnen van kleine dorpsvoorzieningen en vrouwen die buitenshuis werken. Minder dan één op de
vier plattelandsbewoners is tegenwoordig geboren en getogen in de huidige woonplaats. (Bijl, R.; De
Hart, J.; Schnabel, P.;, 2008) De dorpssamenleving wordt minder homogeen. Bewoners die geboren en
getogen zijn in de buurt kennen elkaar en gaan ook al hun hele leven met elkaar om. Nieuwe bewoners
geven volgens onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) aan dat ze aansluiting vinden
met „de oude garde‟ door middel van vrijetijdsactiviteiten, school of de kerk. Ze delen geen historie
met de andere bewoners, maar krijgen door deze contacten het gevoel thuis te zijn op de nieuwe
woonplek. De meeste plattelandsbewoners gaan er vanuit dat nieuwe buren zich snel kenbaar maken.
Wanneer nieuwkomers dit niet aanvoelen kan dit tot ergernis leiden. Elkaar kennen is ook functioneel,
zo kunnen buren elkaar helpen of waarschuwen wanneer nodig. Toch staan privacy en respect en
betrokkenheid op gespannen voet met elkaar, niet altijd is duidelijk waar de grenzen liggen. (Bijl, R.;
De Hart, J.; Schnabel, P.;, 2008)
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Bindingen in dit onderzoek
Mensen hebben verschillende afhankelijkheden. Die verschillende soorten afhankelijkheidheden worden
vaak van elkaar onderscheiden in vier soorten bindingen, namelijk economische, politieke, affectieve en
cognitieve. De politieke en cognitieve binding laten we achterwege, omdat deze niet van belang zijn
op het niveau waarover we spreken, namelijk het dorp Houwerzijl. Bij dit onderzoek zijn twee andere
soorten van binding toegevoegd, namelijk de historische en ruimtelijke, omdat we in dit onderzoek niet
alleen spreken over bindingen tussen mensen, maar voornamelijk over bindingen aan een gebied
(dorp). (Wilterdink, Nico; Van Heerikhuizen, Bart, 2003)
Hieronder worden de begrippen met betrekking tot dit deelonderzoek nader gedefinieerd.
Economische binding aan een gebied
De binding van een persoon aan een gebied, waarbij hij of zij ten aanzien van zijn of haar bestaan is
aangewezen op het verrichten van arbeid binnen of vanuit dat gebied. (Wilterdink, Nico; Van
Heerikhuizen, Bart, 2003) Hierbij kan het ook gaan om werk van zijn of haar partner of werk waarbij
men klanten of afnemers heeft in dit gebied.
Affectieve binding tussen inwoners
De binding van een persoon aan een gebied, waarbij hij of zij sociale relaties binnen het dorp heeft.
Hierbij kan men denken aan vrienden, familie en buren, maar ook aan het verenigingsleven. Het gaat
hier om afhankelijkheden tussen mensen die betrekking hebben op de positieve en negatieve gevoelens
die ze voor elkaar koesteren. (Wilterdink, Nico; Van Heerikhuizen, Bart, 2003)
Historische binding aan een gebied
De binding van een persoon aan een gebied, waarbij hij of zij is geboren of opgegroeid in dit gebied
of meerdere aaneengesloten jaren in het gebied heeft gewoond. Hierdoor is er een binding ontstaan
tussen de inwoner en de historie van het dorp. De historische binding blijkt echter niet alleen gebonden
te zijn aan het aantal jaren dat men ergens woont, maar is verbonden met de affectieve en ruimtelijke
binding, waarbij men een sterk gevoel ontwikkelt voor de ruimte en hierdoor een binding voelt met de
historie van het dorp of het landschap.
Ruimtelijke binding aan een gebied
De binding van een persoon aan een gebied, waarbij hij of zij gebonden is aan ruimtelijke aspecten in
het dorp, zoals zijn of haar huis, het landschap of de ruimtelijke structuur. Wat vindt men wel of niet
aantrekkelijk of mooi aan deze ruimtelijke aspecten en hoe gehecht is men eraan.
De gemeente De Marne heeft zeer hoge landschappelijke kwaliteiten; in de discussierapportage De
Marne Hoofdlijnen van beleid Kernprofielen worden deze benoemd als rust, ruimte en weidsheid. Het
karakter van de gemeente wordt sterk bepaald door het landschap en de ruimtelijke hoofdstructuur
van de gemeente: wierden, wallen en water. (BügelHajema, 1999) Deze aspecten zullen wellicht
binnen de vestigingsmotieven van de huidige bewoners vallen en kunnen een belangrijke binding
vormen waardoor men in Houwerzijl blijft wonen.
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2.2

Vraagstelling

Vanuit de literatuurverkenning ben ik tot de onderstaande vraagstelling gekomen:
Hoofdvraag
Welke bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?
Deelvragen
Uit de centrale vraag komen de volgende deelvragen voort:


Welke historische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?



Welke economische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?



Welke affectieve bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?



Welke ruimtelijke bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?

Er zal worden gekeken wat deze verbondenheid vertelt over de identiteit van Houwerzijl. Welke
punten kunnen worden versterkt, aan welke kan men werken en welke kan men beter afzwakken.
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3. Methode van onderzoek
3.1

Onderzoeksontwerp

Het gehele project van Houwerzijl was een praktijkgericht onderzoek, dat zowel kwantitatief als
kwalitatief van aard was. In een casestudy is onderzocht hoe de leefbaarheid van Houwerzijl eruit ziet,
welke identiteit Houwerzijl op dit moment heeft en hoe deze er in de toekomst uit kan komen te zien.
Het onderzoek naar bindingen bestond uit een aantal onderwerpen uit de leefbaarheidscan, een
secundaire analyse van deze data en interviews met bewoners. In de volgende paragrafen vindt u een
toelichting op de dataverzamelingsmethoden en de onderzoeksinstrumenten die gebruikt zijn.

3.2

Dataverzamelingsmethoden

3.2.1

Leefbaarheidscan

In 2001 is door de Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl onderzoek gedaan naar de leefbaarheid
van Houwerzijl. Een deel van deze gegevens zijn opnieuw samengevat. Voor 2010 is een nieuw
leefbaarheidonderzoek gehouden in de vorm van een schriftelijke enquête. Deze quickscan geeft aan
hoe inwoners aspecten als veiligheid, sociale samenhang, zorg, lokale economie en wonen in Houwerzijl
ervaren. De centrale onderzoeksvraag hierbij was: “Hoe ervaren inwoners van Houwerzijl hun
leefomgeving?” Het onderzoek is kwantitatief en deels kwalitatief uitgevoerd met een schriftelijke
enquête. Er is geprobeerd zo min mogelijk open vragen te gebruiken, zodat de verwerking en analyse
van de gegevens zo veel mogelijk kwantitatief mogelijk was. Toch zijn er een aantal open vragen
toegevoegd, die uiteindelijk kwalitatief zijn geanalyseerd. Tevens is er ook rekening gehouden met het
gebruikersgemak, door bijvoorbeeld een grote regelafstand te hanteren en bovendien een eenvoudig
leesbaar lettertype en lettergrootte te gebruiken. Tevens is er een vragenlijst voor kinderen van zes tot
twaalf jaar bijgevoegd, zodat ook de kinderen in Houwerzijl hun mening konden geven.
De leefbaarheidscan (voor inwoners vanaf twaalf jaar) is gemaakt in de vorm van een enquête,
waarbij de volgende onderwerpen zijn ingesloten:


Uw huishouden;



Sociale omgeving;



Wonen;



Bedrijvigheid;



Verkeer;



Veiligheid;



Veiligheid;



Evenementen;



Voorzieningen;



Identiteit.



Zorg;
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In de enquête voor kinderen zijn de volgende onderwerpen ingesloten:


School;



Spelen;



Hobby‟s;



Mening over Houwerzijl.

De gegevensverwerving werd in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen uitgevoerd in de
maand oktober 2010. De leefbaarheidscans zijn door een aantal bewoners verspreid en ook weer
opgehaald. De gehele leefbaarheidscan en kinderenquête vindt u in het onderzoeksrapport Leven in
Houwerzijl. (Buiter & Rozema, 2011)
3.2.2

Secundaire analyse

Bij de analyse zijn gegevens van de leefbaarheidscan geanalyseerd op het gebied van economische,
affectieve, historische en ruimtelijke bindingen in Houwerzijl. De volgende vragen of stellingen uit de
leefbaarheidscan zijn gebruikt bij deze analyse:
(1) Ik ben een: man/vrouw
(2) Ik ben ... jaar
(4) Mijn hoogst genoten opleiding is ...
(5) Ik ben: (betaald) werkzaam/ (onbetaald) werkzaam/ gepensioneerd/ zonder (betaald) werk/
student of scholier/ anders, namelijk
(7) Ik woon sinds 19.../ 20... (jaartal) in Houwerzijl
(8) Waarom bent u in Houwerzijl komen wonen?
(12) Wat zou u willen verbeteren of toevoegen aan uw woning?
(14) Verhuizen: Ik wil voor de rest van mijn leven in Houwerzijl blijven wonen/ Ik wil nog een tijd in
Houwerzijl blijven wonen, maar daarna wel verhuizen naar een plaats binnen de gemeente De
Marne/ Ik wil nog een tijd in Houwerzijl blijven wonen, maar daarna wel verhuizen naar een plaats
buiten de gemeente De Marne/ Ik wil binnenkort verhuizen naar een andere plaats binnen de
gemeente/ Ik wil binnenkort verhuizen naar een andere plaats buiten de gemeente
(15) Waarom wilt u verhuizen uit Houwerzijl?
(16) Ik geef mijn woning het rapportcijfer
(18) Ik moet zoveel kilometers afleggen naar mijn werk .../ de supermarkt .../ school ...
(25) Ik ben actief in een sport vereniging/ een hobbyvereniging/ een vrouwenvereniging/ een
culturele vereniging/ de school van mijn kinderen/ het kerkelijk leven/ een historische vereniging/
anders namelijk
(28) Welke hulp vraagt u wel eens aan uw buurt- of dorpsgenoten?
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(30) Levert u zelf ook zorg of hulp?
(33) Stellingen:
(a) Ik voel me een echte Houwerzielster
(c) Ik heb voldoende sociale contacten in het dorp
(e) Ik voel me verbonden met het dorp en haar inwoners
(f) Ik vind saamhorigheid belangrijk
(i) De verstandhouding tussen oude en nieuwe bewoners is goed
(j) De verstandhouding tussen mij en mijn buren is goed
(k) Ik wil alleen in Houwerzijl wonen, ik heb geen behoefte aan contacten
(35) Stellingen:
(a) Heeft u een eigen onderneming in Houwerzijl?
(d) Zou u iets voor uzelf willen beginnen in Houwerzijl?
(40) Doet u mee aan de evenementen in Houwerzijl? Hoe belangrijk vindt u deze evenementen?
(41) Houwerzijl is voor mij een ... dorp
Met betrekking tot de bindingen en de bovenstaande vragen is gezocht naar verbanden, waaronder:


Verschillen of overeenkomsten tussen mannen en vrouwen



Verschillen of overeenkomsten tussen hoog, gemiddeld en laag opgeleiden



Verschillen of overeenkomsten tussen inwoners die kort en lang in Houwerzijl wonen



Verschillen of overeenkomsten tussen inwoners in verschillende levensfasen

Naar aanleiding hiervan is gekeken of er groepen konden worden geconstrueerd.
In 3.4.1 vindt u nadere uitleg over de variabelen die in de analyse gebruikt zijn.

2

3.2.3

Interviews

Aanvullend op de analyse van de data uit de leefbaarheidscan zijn interviews gehouden met
dorpsbewoners. Hierdoor is dieper ingegaan op de beleving van bewoners. Inhoud van deze
gesprekken was de binding van de inwoners met het dorp.
De interviews vonden plaats in de vorm van een twee- of driegesprek. Een aantal interviews werden
samen met Corien Kingma (student Facility Management) uitgevoerd. Vanwege de verstrengeling van
onderwerpen is goed opgelet welke aspecten van het gesprek belangrijk waren voor het onderwerp
binding.
Er is een klein aantal personen, namelijk tien bewoners, geïnterviewd, vandaar dat deze interviewvorm
mogelijk was. Er is gebruik gemaakt van een gestructureerd interview, waarbij een vragenlijst is
opgesteld. Er is zoveel mogelijk gewerkt met open vragen, zodat de geïnterviewde de ruimte had om
te vertellen wat hij of zij belangrijk vond. De interviewer moest echter goed het doel van de vraag in
de gaten houden, zodat niet te ver op het onderwerp in werd gegaan. Door ook waaromvragen te
stellen zijn de geïnterviewden aangezet om hun gedachten te verkennen. Ook een aantal gesloten
vragen zijn gebruikt, onder andere bij de algemene gegevens. Deze vragen zijn echter niet te vaak
gesteld, de geïnterviewden mochten geen passieve rol krijgen. Meer informatie over de vragenlijst
vindt u in 3.4.2.
De gesprekken werden vooraf gepland en duurden drie kwartier tot een uur. Er werd gebruik gemaakt
van opnameapparatuur of notulen, zodat de verwerking van de gegevens optimaal kon verlopen. De
verwerking is uitgevoerd in Microsoft Word 2007, waarna de gegevens kwalitatief geanalyseerd en
geïnterpreteerd zijn.
Er werd uitgegaan van vrijwillige deelname. In de leefbaarheidscan is een oproep geplaatst, met de
vraag of men mee wilde werken aan een interview. Hieruit zijn tien personen benaderd om mee te
werken aan een interview.
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3.3

Populatie en steekproef

De populatie waarover bij de leefbaarheidscan, analyse en interviews uitspraak is gedaan, omvat alle
inwoners van twaalf jaar of ouder uit het dorp Houwerzijl. Het dorp bestaat uit 258 inwoners (2010),
waarvan 230 inwoners twaalf jaar of ouder zijn. Hiervan zijn 124 (53,9%) van het mannelijke en 106
(46,1%) van het vrouwelijke geslacht. Dit is weergegeven in de grafiek hieronder, waarbij onderscheid
is gemaakt in mannen en vrouwen:
Mannen

Vrouwen

Totaal

12 - 20 jaar

22

8

30

20 - 30 jaar

12

9

21

30 - 40 jaar

10

12

22

40 - 50 jaar

20

24

44

50 - 60 jaar

29

22

51

60 - 70 jaar

18

23

41

70 - 80 jaar

9

6

15

80 - 90 jaar

2

0

2

Totaal

124

106

230

Leeftijdscategorie

Figuur 3 - Leeftijdsopbouw Houwerzijl 12-90 jaar: mannen en vrouwen

De populatie waarover in de kinderenquête uitspraak is gedaan, omvat alle kinderen van zes tot
twaalf jaar, dit zijn zeventien inwoners. Zeven (41,2%) van hen zijn jongens en tien (58,8%) van hen
zijn meisjes. Deze inwoners zijn in de grafiek hieronder weergegeven, ook hierbij is onderscheid
gemaakt in jongens en meisjes.
Jongens

Meisjes

Totaal

6 jaar

0

3

3

7 jaar

1

1

2

8 jaar

0

2

2

9 jaar

0

3

3

10 jaar

3

1

4

11 jaar

3

0

3

Totaal

7

10

17

Leeftijd

Figuur 4 - Leeftijdsopbouw Houwerzijl 6-12 jaar: jongens en meisjes
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Bij de leefbaarheidscan is geen gebruik gemaakt van een steekproef. Alle inwoners van twaalf jaar of
ouder hebben een leefbaarheidscan ontvangen en hebben de mogelijkheid gehad deze in te vullen.
Hetzelfde geldt voor de kinderenquête, alle kinderen van zes tot twaalf jaar hebben de enquête
ontvangen en hebben de mogelijkheid gehad deze in te vullen.
Bij de interviews was sprake van een „toevallige steekproef‟. Iedereen die een leefbaarheidscan heeft
gekregen heeft de mogelijkheid gekregen zich op te geven voor een vervolggesprek. Hierbij gaven
vijftien mensen aan verder te willen praten over „het dorp‟. Hiervan zijn uiteindelijk tien mensen
benaderd door middel van zelfselectie. Deze mensen zijn niet benaderd op basis van
persoonskenmerken, maar er is wel rekening gehouden met de verschillende onderwerpen waar over
zijn wilden spreken. Wanneer zij naast „het dorp‟ bijvoorbeeld ook wilden spreken over „zorg‟, werd
het gesprek soms uiteindelijk gevoerd door de studenten verpleegkunde, zodat bewoners niet
meerdere gesprekken zouden hoeven te voeren.
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3.4

Onderzoeksinstrumenten

3.4.1

Leefbaarheidscan & Secundaire analyse

Vanuit de leefbaarheidscan zijn een aantal vragen geselecteerd die iets zeggen over bindingen in
Houwerzijl. Bij iedere binding is geanalyseerd of er verschillen zijn met betrekking tot levensfase,
geslacht, opleidingsniveau en woonduur. Alleen bij de historische binding is woonduur achterwege
gelaten, omdat de woonduur een direct verband heeft met de historische binding.
Schematisch weergegeven:

Geslacht

Opleidingsniveau

Levensfase

Woonduur

Binding
Figuur 5 - Invloed onafhankelijke variabelen op afhankelijke variabele

De variabelen uit de leefbaarheidscan die gebruikt zijn bij de analyse zijn hieronder weergegeven.
Onafhankelijken
1. Geslacht
2. Levensfase
3. Hoogst genoten opleiding
4. Woonduur
Bij de analyse zijn deze gegevens de onafhankelijke variabelen die invloed uit kunnen oefenen op de
afhankelijke variabelen die verderop zijn weergegeven. Interessant is om te weten of de
persoonskenmerken de verschillende bindingen beïnvloeden. Voor de levensfase zijn de leeftijden van de
inwoners omgezet in de volgende levensfasen die Erikson onderscheidt:


Adolescentie 12-19 jaar



Jongvolwassenheid 20-30 jaar



Volwassenheid 31-65 jaar



Ouderdom 66+ (Delfos, 2005)
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Daarnaast is het jaartal waarin men in Houwerzijl is komen wonen dat werd gevraagd in de
leefbaarheidscan omgezet in het aantal jaren. Woonduur is naast onafhankelijke ook afhankelijke, omdat
de andere onafhankelijke variabelen ook invloed uit kunnen oefenen op de woonduur.
Afhankelijken
Historische binding
1. Woonduur
2. Echte Houwerzielster
De historische binding is theoretisch gezien verbonden aan de woonduur. Deze wordt groter naar mate men
langer in het dorp woont. Binding is gekoppeld aan het gevoel een onderdeel te zijn van een identiteit, die
van de echte Houwerzielster.
Economische binding
1. Werk van betrokkene of partner of het hebben van klanten of afnemers in het dorp
2. Aantal kilometers naar werk
3. Eigen onderneming – huidig
4. Eigen onderneming beginnen
De economische binding is gebonden aan de plek waar men werkt. Een eigen onderneming in Houwerzijl
geeft een economische binding aan. Ook hebben we gekeken of er in de toekomst nieuwe ondernemers en
dus economische bindingen kunnen ontstaan.
Affectieve binding
1. Verenigingsleven
2. Hulp vragen
3. Hulp leveren
4. Sociale contacten in het dorp
5. Verbondenheid met dorp en inwoners
6. Verstandhouding oude en nieuwe bewoners
7. Verstandhouding buren
8. Behoefte aan contacten
De affectieve binding draait om sociale relaties die men heeft in het dorp met de bewoners. Hiervoor
hebben we gekeken naar het verenigingsleven, de hulpvaardig- en hulpbehoevendheid, sociale contacten,
het gevoel van verbondenheid, de verstandhouding tussen bewoners en de behoefte aan contact.
Ruimtelijke binding
1. Verhuismotieven
Om een ruimtelijke binding vast te stellen zijn in de leefbaarheidscan geen goede vragen gesteld. We
hebben wel gekeken naar de verhuismotieven om te kijken of deze van ruimtelijke aard zijn.
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Binding kinderen
1. Spelen met kinderen uit Houwerzijl
2. Leuk aan Houwerzijl
3. Niet leuk aan Houwerzijl
In de kindervragenlijst kwam de vraag terug over spelen met andere kinderen uit Houwerzijl, dit geeft een
affectieve binding aan. De vragen wat wel en niet leuk is aan Houwerzijl kan alle mogelijke bindingen
aangeven, vandaar dat deze vraag ook is meegenomen. Hierbij is geen analyse gemaakt aan de hand van
afhankelijke variabelen en onafhankelijke variabelen.
3.4.2

Vragenlijst voor interviews

Naast het doel van de interviews om meer te weten te komen over de binding die bewoners met het
dorp hebben, werd dieper op het onderwerp in gegaan, zodat uiteindelijk tien portretten van
bewoners konden worden neergezet. In het interview werden de volgende onderwerpen behandeld:
Algemene gegevens


Naam



Leeftijd



Woonduur

Historische binding


Woonmotieven



Historische verbondenheid of betrokkenheid



Echte Houwerzielster



Tradities

Economische binding


Werk in of vanuit Houwerzijl/omgeving en beleving



Ondernemend Houwerzijl



Kansen voor nieuwe bedrijvigheid



Aantrekkelijkheid bedrijvigheid

Affectieve binding


Gevoel dat het dorp in respondent oproept



Houwerzijl sociaal dorp en kansen om (nog) socialer te worden



Sociale relaties respondent



Sociale relaties dorp in het algemeen



Normen en waarden



Waarde onderlinge verbondenheid



Ontmoetingsplek
8



Vereniging Dorpsbelangen



Houwerzijl-Online

Ruimtelijke binding


Verbondenheid huis/tuin



Verbondenheid dorp (gebouwen/ruimtelijke structuur)



Verbondenheid landschap



Veranderingen in deze verbondenheid

Afsluitend


Wat mag er nooit veranderen



Houwerzijl wordt aantrekkelijker als...

De hele vragenlijst vindt u in bijlage I.

3.5

Uitvoering onderzoek

3.5.1

Ervaringen bij de dataverzameling

De interviews werden gehouden bij de respondenten thuis in Houwerzijl en op de Hanzehogeschool en
Rijksuniversiteit Groningen. Zo af en toe kwam het voor dat er bijvoorbeeld iemand binnenkwam
waardoor het interview even onderbroken werd. Dit is echter niet nadelig geweest voor de uitvoering
van de interviews. Bij één van de interviews was het niet mogelijk een opname te maken, er is zoveel
mogelijk genotuleerd bij dit interview. Dit heeft er wel voor gezorgd dat er minder geciteerd kon
worden bij de verwerking van dit interview.
3.5.2

Analysebeslissingen

Bij het analyseren van de gegevens uit de leefbaarheidscan is gebruik gemaakt van het statistische
programma SPSS. Hiermee zijn kruistabellen gemaakt om te onderzoeken of er verbanden zijn tussen
de onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen. Zo kon bijvoorbeeld worden gekeken of er
verschillen waren met betrekking tot geslacht of woonduur.
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3.6

Respons

De leefbaarheidscan werd ingevuld door 133 bewoners, wat neerkomt op een responspercentage van
57,8%. Dit percentage wordt als voldoende geacht om een afspiegeling weer te geven van de
inwoners van Houwerzijl. Ook qua geslacht- en leeftijdsvertegenwoordiging is het onderzoek
representatief.
De kinderenquête werd ingevuld door acht van de zeventien kinderen van zes tot twaalf jaar, dit is
47,1%. Qua geslacht- en leeftijdsvertegenwoordiging is het onderzoek representatief.
In totaal werden tien bewoners geïnterviewd over hun bindingen met en in het dorp. Vanwege de
toevallige steekproef kan niet worden gegarandeerd dat deze bewoners een juiste afspiegeling
weergeven van het gehele dorp. De interviews waren echter een controlemiddel en uitbreiding ten
opzichte van de leefbaarheidscan en biedt daarmee vooral uitleg op de gegevens die verkregen
werden uit deze scan.
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4. Resultaten
Doel van dit deelonderzoek was om vast te stellen welke bindingen de bewoners van Houwerzijl
hebben in het dorp. Hiervoor zijn leefbaarheidscans en kinderenquêtes afgenomen en interviews
gehouden. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het deelonderzoek gerapporteerd. Deze
rapportage vindt plaats aan de hand van de onderzoeksvragen die eerder in dit rapport werden
genoemd:
Welke bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?
1. Welke historische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?
2. Welke economische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?
3. Welke affectieve bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?
4. Welke ruimtelijke bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het dorp?
Hiernaast zijn ook nog een aantal portretten weergegeven van bewoners over hun binding met het
dorp, deze vindt u terug in de laatste paragraaf.
In dit hoofdstuk vindt u de globale weergave van resultaten, voor uitgebreidere informatie en
(kruis)tabellen kunt u bijlage II en III raadplegen.

4.1

Welke historische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het
dorp?

Woonduur
De inwoners die geboren en getogen zijn in Houwerzijl hebben theoretisch gezien zeker een historische
binding met Houwerzijl, dit zijn 25 inwoners. Opvallend is dat dit nog maar een klein deel is (19,8%).
Daarnaast zien we dat het voornamelijk mannen zijn die al sinds hun geboorte in Houwerzijl wonen.
Opvallend is ook dat een groot aantal adolescenten en jongvolwassenen geboren en getogen zijn in
Houwerzijl. Dit aantal is bij volwassenen en ouderen veel lager. Dit is weergegeven in de tabel op de
volgende pagina.
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Geboren en getogen in Houwerzijl
Geslacht

Aantal

Percentage

Aantal mannen

19

76,0%

Aantal vrouwen

6

24,0%

Totaal

25

100,0%

Adolescenten 12-19 jaar

9

60,0%

Jongvolwassenen 20-30 jaar

8

47,1%

Volwassenen 31-65 jaar

7

8,7%

Ouderen 66 jaar of ouder

1

7,7%

Totaal

25

100,0%

Leeftijdscategorie

Figuur 6 - Geboren en getogen in Houwerzijl: geslacht en levensfase (percentages zijn berekend t.o.v. het aantal
inwoners dat aangeeft geboren en getogen te zijn in Houwerzijl)

Wanneer we kijken naar de woonduur ten opzichte van het opleidingsniveau zijn geen opvallende
verschillen zichtbaar.
Theoretisch gezien heeft bovendien 91,3% van de inwoners de mogelijkheid gehad om een historische
binding op te bouwen met Houwerzijl, omdat zij meer dan één jaar in Houwerzijl wonen.
Uit de interviews blijkt echter dat deze historische binding misschien theoretisch kan worden
aangetoond, maar dat de sterkte van de historische binding niet in verband kan worden gebracht met
het aantal jaren dat men in het dorp woont.
De respondenten die geboren en getogen waren in Houwerzijl gaven inderdaad aan een historische
binding te voelen met het dorp, maar de sterkte hiervan verschilde per persoon.
De respondenten die niet binnen deze groep vielen gaven echter allen aan ook een historische
betrokkenheid te voelen met Houwerzijl. Verbondenheid is voor hen een te groot woord, ook al wonen
een aantal van hen al tientallen jaren in Houwerzijl. Zij gaven aan geïnteresseerd te zijn in de historie
van het dorp en maakten een brug van de historische binding met de ruimtelijke binding. Een aantal
bewoners omschreven deze betrokkenheid bij de historie in poëtische zinnen als:
“Je leeft in de middle of nowhere, maar je bent heel duidelijk een onderdeel van een heel groot
oud netwerk.”
“Dat je nog steeds de ontstaansgeschiedenis kan lezen in het landschap, de open ruimte, de
luchten, het Reitdiep en het waddengebied, dat is wel echt mijn gebied, dus daar voel ik me wel
verbonden mee.”
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Een echte Houwerzielster
Het aantal mensen dat zich helemaal of enigszins een echte Houwerzielster vindt is 53,8%. Hierbij zien
we wel een stijgende lijn wanneer we kijken naar het aantal jaren dat men in Houwerzijl woont, hoe
langer men in het dorp woont, hoe vaker men zich een echte Houwerzielster voelt. Het grootste aantal
„echt Houwerzielsters‟ is geboren en getogen in het dorp.
Voelt zich een echte Houwerzielster
Woonduur

Aantal

Percentage

0-1 jaar

0

0,0%

2-10 jaar

3

7,5%

11 jaar of meer

14

28,0%

Geboren en getogen in Houwerzijl

11

45,8%

Totaal

28

Figuur 7 - Percentage van de inwoners dat zich een echte Houwerzielster voelt tegenover de woonduur
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Uit de interviews kwam naar voren dat maar één respondent zich een echte Houwerzielster voelt, dit is
iemand die er geboren en getogen is en daarmee al tientallen jaren in Houwerzijl woont. De bewoners
die later in Houwerzijl zijn gaan wonen gaven in ieder geval aan zich geen echte Houwerzielster te
voelen, omdat ze daarvoor nog niet lang genoeg in het dorp wonen. Drie respondenten geven aan het
misschien wel te kunnen worden in de toekomst, maar drie anderen geven aan het ook nooit te zullen
worden.
Tradities
Ook werd de historische binding gekoppeld aan tradities. Zo werden het Sinterklaasfeest, de
Grunneger toal en het begrafenisritueel allen genoemd door vier respondenten.
Grunneger toal: “Ik verwacht dan niet van iemand dat hij dan opeens ook Nederlands gaat
praten, ik vind het leuk als iemand dat doet, dat is zijn traditie en ook zijn waarde en dat
respecteer ik.”
Wanneer we kijken naar de leefbaarheidscan worden evenementen als belangrijk betiteld door het
grootste deel van de inwoners. 75 tot 85 procent van de inwoners geeft aan Sinterklaas, de
rommelmarkt, de vijf-mei-viering en oud en nieuw belangrijk of enigszins belangrijk te vinden. Toch
lopen de andere evenementen daar niet ver achteraan. Hier is dus geen verband met de woonduur.
Ook in de kinderenquête kwamen tradities terug, twee van de zes kinderen die de vraag invulden over
wat zij leuk vonden aan Houwerzijl vulden in dat zij Sinterklaas leuk vonden.
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4.2

Welke economische bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het
dorp?

Werk en inkomen
Een economische binding met het dorp Houwerzijl heeft men wanneer men inkomsten heeft in of vanuit
het dorp. Uit de leefbaarheidscan blijkt dat 59,2% van de inwoners betaald werkzaam is en 5,3% van
de inwoners een eigen bedrijf heeft en daarmee ook betaald werkzaam is. Dat maakt samen 64,5%.
Maar een klein aantal, zeven personen geeft aan dat hij of zij minder dan één kilometer reist naar zijn
of haar werk. Gezien het feit dat andere dorpen in de omgeving op minimaal twee kilometer afstand
liggen gaan we er vanuit dat deze mensen werken in Houwerzijl of bijvoorbeeld op hun eigen
boerderij. Dit betekent dat 8,3% van de betaald werkzame inwoners in Houwerzijl werkt en een
economische binding met het dorp heeft, dat is 5,3% van alle inwoners.
Ondernemerschap
Momenteel hebben 27 mensen een eigen onderneming in Houwerzijl. Er waren echter maar zeven
mensen die aangaven betaald werkzaam te zijn in Houwerzijl. Dit wordt mogelijk verklaard door het
feit dat een aantal mensen in de interviews aangeven niet te kunnen leven van hun eigen onderneming.
Hieruit blijkt dat mensen vaak nog een tweede betaalde baan hebben in de omgeving en dat hun
eigen onderneming meer een bijverdienste is. Alleen de Theefabriek en de boeren in Houwerzijl kunnen
leven van hun eigen onderneming.
De respondenten uit de interviews die een economische binding hebben in Houwerzijl zijn hier blij mee,
van degenen die geen economische binding hebben, drie respondenten zouden liever in Houwerzijl
werken, drie anderen vinden het prima geen werk te hebben in Houwerzijl:
“In [de Randstad] hebben we werk, druk, stad noem maar op. Hier gebeurt elke dag niks. [...] Er is
hier gewoon rust, het is stil, er zijn lekker weinig mensen, je hebt veel meer contact met de natuur,
de seizoenen, je kan gewoon lekker buiten zitten, je hebt schone lucht, [...] het is gewoon een
ontzettend rustpunt. De stress trekt letterlijk de klei in.”
22 inwoners geven aan in de toekomst een eigen onderneming te willen starten. Deze mensen hebben
momenteel nog geen economische binding met Houwerzijl, maar zouden in de toekomst bij deze groep
kunnen horen. Wanneer we kijken naar wie deze potentiële ondernemers zijn dan zien we dat dit
alleen hoger opgeleiden en middelbaar opgeleiden (fase 2)1 zijn en dat zij niet ouder zijn dan 65
jaar. Ideeën voor nieuw ondernemerschap die in de interviews werden genoemd zijn: een
boodschappen- en taxiservice, een eigen architecten/DTP-bureau, Houwerzijl als Transition Town en
een dorpscafé.
1

We onderscheiden vier opleidingsniveaus:
1.
2.
3.
4.

Lager opgeleid: Geen opleiding, kleuteronderwijs, primair onderwijs
Middelbaar opgeleid fase 1: LBO/MAVO/VMBO
Middelbaar opgeleid fase 2: HAVO/VWO/MBO
Hoger opgeleid: HBO/WO
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Als we kijken naar nieuwe bedrijvigheid of ondernemerschap, dan wordt dit niet door alle
respondenten gewaardeerd. Grote bedrijvigheid zien de meeste mensen niet zitten, maar kleine
bedrijvigheid wordt door acht van de tien respondenten als positief ervaren. Als er dan toch iets komt,
dan het liefst kleinschalig.
“een tafeltje bij de weg, als ik te veel jam heb gemaakt”

4.3

Welke affectieve bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het
dorp?

Affectieve bindingen, ook wel sociale bindingen genoemd, hangen samen met sociale relaties. Bij dit
deelonderzoek is gekeken naar de volgende punten:
1. Of men zich verbonden voelt met het dorp en haar inwoners;
2. Hoe belangrijk men deze verbondenheid of saamhorigheid vindt;
3. Waaruit deze verbondenheid blijkt.
Gevoel van verbondenheid
55% van de inwoners voelt zich enigszins of helemaal verbonden met het dorp en haar inwoners. Dit
betekent ook dat bijna de helft van de bewoners geen enkele of nauwelijks verbondenheid voelt met
de bewoners. Wanneer we kijken naar welk soort bewoner zich meer of minder verbonden voelt zien
we hier geen significante verschillen.
Belang van verbondenheid
76,2 procent van de inwoners gaf aan saamhorigheid enigszins of heel belangrijk te vinden. Wanneer
we kijken wie verbondenheid het belangrijkst vinden, dan zien we dat vooral ouderen (69,2% zegt
heel belangrijk) en lager opgeleiden (83,3% zegt heel belangrijk) verbondenheid heel belangrijk
vinden. De andere groepen antwoordden vaker dat de stelling enigszins op hen van toepassing was. In
de kruistabellen in bijlage II (figuur 20) kunt u hier meer informatie over vinden.
Alle respondenten van de interviews geven aan onderlinge verbondenheid te waarderen. De meeste
respondenten geven aan het prettig te vinden, maar vinden het ook weer niet nodig om iedere dag bij
elkaar op de koffie te gaan.
“Je hoeft niet iedere dag bij mekaar op visite te komen”, maar even gedag zeggen op straat
tegen elkaar dat hoort erbij, dat is voor hem vanzelfsprekend.
Anderzijds werd ook de stelling gebruikt „Ik wil alleen in Houwerzijl wonen, ik heb geen behoefte aan
contacten’. Meer dan een kwart (27,9%) van de inwoners beantwoordt deze vraag positief of
enigszins positief. Hierbij spreken we over 40% van de mensen die elf jaar of meer in Houwerzijl
wonen (dus geen nieuwkomers!) en 46,2% van de ouderen. Hierover vindt u meer informatie in bijlage
II (figuur 31).
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Onderlinge verbondenheid blijkt uit...
... hulp vragen en hulp bieden
Door eens een hand uit te steken naar je buurman of buurtgenoot bouw je sociale relaties op. Voor de
één is gedag naar de buurman genoeg, voor de ander gaan de relaties dieper.
Inwoners geven in de leefbaarheidscan vaker aan hulp te bieden dan om hulp te vragen. 60,6 procent
geeft namelijk aan nooit hulp te vragen aan een dorpsbewoner. Uit het maken van kruisverbanden
blijkt dat het vragen van hulp is niet gebonden aan woonduur, opleidingsniveau en geslacht. Opvallend
is wel dat ouderen (65+), waarbij je de meeste hulpvragen zou verwachten, niet degenen zijn die de
meeste hulpvragen doen, maar dat dit volwassenen (31-60 jaar) zijn. Bij drie opties (boodschappen
doen, klein tuinonderhoud en oppas) hebben volwassenen het hoogste percentage hulpvragen.
Daarnaast geven zij het minst vaak aan helemaal nooit hulp te vragen (50,6%). Adolescenten hebben
zoals verwacht de minste hulpvragen, 85,7% van hen geeft aan nooit om hulp te vragen aan een
dorpsbewoner. Meer informatie vindt u in bijlage II (figuur 21-25).
Uit de leefbaarheidscan blijkt dat 40,3 procent van de inwoners wel eens hulp biedt aan
dorpsbewoners en dat 12,4% wel eens hulp biedt aan familieleden in Houwerzijl. Behulpzaamheid is
niet gebonden aan woonduur, levensfase, opleidingsniveau en geslacht, blijkt uit de kruisverbanden die
zijn gemaakt. Meer informatie hierover vindt u in bijlage II (figuur 26-30). 34,1% geeft echter aan
nooit hulp te bieden. In de interviews kwam naar voren dat de respondenten wanneer nodig hulp
bieden aan dorpsbewoners en dat ze het gevoel hebben dat als ze hun buurtgenoten nodig hebben
deze voor hen klaar staan.
... sociale contacten in het dorp
Uit de leefbaarheidscan komt naar voren dat ruim driekwart van de inwoners (enigszins) voldoende
sociale contacten in het dorp heeft. Wanneer we kijken naar woonduur dan zien we dat inwoners die
nog maar net in Houwerzijl wonen, minder positief zijn over het aantal sociale contacten dan inwoners
die er langer wonen, tevens antwoordt een groot aantal van hen (27,3%) geen mening hierover te
hebben. Volwassenen zijn het meest tevreden, 87,4% beantwoordde de stelling (enigszins) positief,
tegenover bijvoorbeeld 56,3% van de jongvolwassenen. Opleidingsniveau en geslacht hebben geen
invloed op de tevredenheid met het aantal sociale contacten in het dorp.
Alle respondenten van de interviews geven aan sociale contacten in het dorp te hebben, voor de één
gaan deze dieper dan voor de ander, daarin zijn ook verschillende behoeften. Geen van deze
respondenten geeft aan vervelende contacten te hebben. De diversiteit is groot, men noemt niet altijd
de naaste buren als contacten, maar ook mensen die aan de andere kant van het dorp wonen. Ook zijn
het vaak mensen van verschillende leeftijden.
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Op de interviewvraag wat valt u op aan de sociale contacten in het gehele dorp? antwoorden vier
respondenten met een scheiding tussen nieuwe en oude bewoners. Oude bewoners zijn oorspronkelijke
bewoners van Houwerzijl of uit de regio, die hier al sinds hun geboorte of jeugd wonen. Met nieuwe
bewoners bedoelen we mensen die later in hun leven, bijvoorbeeld vanuit het westen, zijn verhuisd naar
Houwerzijl.
“Je merkt wel dat er een soort scheiding is tussen de oorspronkelijke bewoners en de nieuwe
bewoners, maar ik denk dat die tradities, met Sinterklaas en zo’n rommelmarkt dat je dat daarmee
gladstrijkt”.
“Zo’n klein dorpje, je houdt in wezen altijd wel groepjes.”
Anderzijds wordt ook regelmatig de open cultuur genoemd, waarin bewoners vanuit het westen
welkom zijn en waarin je niet raar aan wordt gekeken als je „anders‟ bent of bijvoorbeeld als
homoseksueel stel komt wonen.
Opvallend in het gehele dorp vindt hij vooral dat er veel verschillende samenlevingsvormen zijn,
bijvoorbeeld homoseksuele of lesbische koppels, dit vindt hij plezierig.
In de kinderenquête gaf de helft van de kinderen aan wel eens te spelen met andere kinderen uit
Houwerzijl. Dit betekent ook dat de andere helft van de kinderen nooit speelt met andere kinderen uit
het dorp, mogelijk kennen zij elkaar niet eens.
... de verstandhouding tussen bewoners
Het grootste gedeelte van de inwoners (86,9%) geeft aan een (enigszins) goede verstandhouding te
hebben met hun buren. Vijftien inwoners geven daarnaast aan helemaal of geen of nauwelijks een
goede verstandhouding te hebben met de buren. Hierin zijn geen significante verschillen te zien in
woonduur, levensfase, opleidingsniveau en geslacht.
Ook vroegen we naar de verstandhouding tussen „oude en nieuwe bewoners‟. Hierbij was een grote
spreiding te zien in antwoorden. Duidelijk zichtbaar is echter dat hoe langer men in het dorp woont hoe
minder vaak men helemaal of enigszins van toepassing antwoordde. In levensfase, opleidingsniveau en
geslacht zijn geen significante verschillen zichtbaar.
De verstandhouding tussen oude en nieuwe bewoners is goed
Woonduur

Aantal

Percentage

0-1 jaar

9

81,90%

2-10 jaar

23

57,50%

11 jaar of meer

23

46,00%

Geboren en getogen in Houwerzijl

8

36,30%

Totaal

63

Figuur 8 - Percentage van de inwoners dat de verstandhouding tussen oude en nieuwe bewoners goed vindt tegenover
de woonduur
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... het verenigingsleven
Affectieve relaties ontstaan geregeld in het verenigingsleven, omdat men hier samenwerkt of samen
iets doet, op welke wijze dan ook. Slechts één persoon geeft in de leefbaarheidscan aan lid te zijn van
de begrafenisvereniging, één persoon geeft aan deel te nemen aan een leesclub en één persoon geeft
aan lid te zijn van de Vereniging Dorpsbelangen. Uit de interviews blijkt echter dat er drie mensen uit
Houwerzijl in de begrafenisvereniging zitten:
“Er zijn vijf bestuursleden en vijf gewone leden [...] dat zijn drie boeren, die erin zitten en twee die
wonen immers niet in Houwerzijl, één woont in Zoutkamp en één in Ulrum.”
Daarnaast is op de website Houwerzijl-Online te zien dat de dorpsvereniging vijf bestuursleden heeft.
Ook werd in één van de interviews genoemd dat er een leesclub bestaat in Houwerzijl, deze is echter
niet als los antwoord in de leefbaarheidscan gezet, waardoor niet te controleren hoeveel mensen hier
aan deelnemen. Deze gegevens zeggen dan ook weinig over affectieve bindingen in Houwerzijl.
... sociaal of lekker op jezelf?
Uit de leefbaarheidscan komt naar voren dat maar 11,4% Houwerzijl een sociaal dorp vindt. Een
groot gedeelte van de inwoners, 59%, geeft daarentegen aan dat Houwerzijl voor hen een lekker-opjezelf dorp is. De meeste respondenten van de interviews, zes respondenten, noemen Houwerzijl geen
sociaal dorp, vier van hen vinden dat echter wel. In de onderstaande tabel is te zien dat hoe langer
men in Houwerzijl woont, hoe minder sociaal men het dorp vindt.
Houwerzijl is een sociaal dorp
Woonduur

Aantal

Percentage

0-1 jaar

3

30,00%

2-10 jaar

7

17,90%

11 jaar of meer

3

6,00%

Geboren en getogen in Houwerzijl

1

4,20%

Totaal

14

Figuur 9 - Percentage van de inwoners die Houwerzijl een sociaal dorp vinden tegenover de woonduur

Men noemt in de interviews wel mogelijkheden waardoor Houwerzijl socialer zou kunnen worden. Zo
missen zeven van de interviewrespondenten een ontmoetingsplek:
“Het is gewoon leuk om een plek te hebben waar je af en toe iets kunt doen. Dat is voor de binding
voor het dorp wel belangrijk.”
De helft van de interviewrespondenten gaf bovendien aan dat Houwerzijl voor hen aantrekkelijker om
te wonen zou worden wanneer er een ontmoetingsplek zou zijn.
De overige dertig procent geeft aan geen behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek, zij kunnen
zich voorstellen dat anderen hier wel behoefte aan hebben, maar geven zelf aan bijvoorbeeld bij
iemand langs te gaan, hun contacten buiten het dorp te hebben of hier juist voor de rust te wonen.
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Erg sociaal wordt Houwerzijl dus niet gevonden.
Bijna 60% van de inwoners gaf aan dat Houwerzijl een lekker-op-jezelf dorp is. Inwoners die in
Houwerzijl zijn geboren en getogen geven het minst vaak dit antwoord (33,3%). Daarnaast zien we
een stijgende lijn in levensfasen.
Houwerzijl is een lekker-op-jezelf dorp
Levensfase

Aantal

Percentage

Adolescentie 12-19 jaar

6

40,0%

Jongvolwassenheid 20-30 jaar

7

46,7%

Volwassenheid 31-65 jaar

53

63,1%

Ouderdom 66 jaar of ouder

11

84,6%

Totaal

77

Figuur 10 - Percentage van de inwoners die Houwerzijl een lekker-op-jezelf dorp vinden tegenover levensfasen

4.4

Welke ruimtelijke bindingen hebben bewoners van Houwerzijl in het
dorp?

De ruimtelijke binding is opgedeeld in drie onderdelen:
1. De woning en tuin
2. Het dorp (ruimtelijke structuur, beeldbepalende woningen et cetera)
3. Het landschap
Vanuit de leefbaarheidscan kijken we met betrekking tot ruimtelijke bindingen naar verhuismotieven en
de waardering van de woning, daarnaast boden de interviews veel informatie over de ruimtelijke
binding.
De woning en tuin
De woning wordt door de inwoners het meest positief beoordeeld met een 7,7 als gemiddeld cijfer.
Daarnaast zien we dat een acht het vaakst gegeven cijfer is. Bovendien zien we dat er vaak al veel
verbouwd is aan de woning om deze bijvoorbeeld energiezuiniger of levensloopbestendig te maken.
Zo heeft ongeveer de helft van de inwoners bijvoorbeeld een vorm van alternatieve energie en heeft
tweederde al dubbele beglazing, daarnaast heeft driekwart van de inwoners al een badkamer
beneden.
In de interviews gaven alle respondenten aan hun eigen huis en tuin te waarderen, de één stelt hier
hogere eisen aan dan de ander en de plannen voor de toekomst verschillen, maar er zijn op dit
moment geen respondenten die hierom het dorp binnen korte tijd zouden willen verlaten.
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Uit de leefbaarheidscan kwam naar voren dat de helft van de inwoners ooit wil verhuizen. De
belangrijkste verhuismotieven hebben niet te maken met de woning of de tuin. Bijna een kwart van de
verhuizers geeft aan te willen verhuizen vanwege het te zware onderhoud van de woning, 16%
vanwege het te zware onderhoud van de tuin, 10% vanwege een te grote en 12% vanwege een te
kleine woning, 6% vanwege te hoge kosten voor woningonderhoud en 8% wil liever een huurwoning.
Het dorp
Met betrekking tot het dorp werden in de interviews verschillende aspecten genoemd waarmee men
zich verbonden voelt, zoals de architectuur, de authenticiteit van het dorp, de ruimtelijke samenstelling
en de beslotenheid t.o.v. de weidsheid. Daarnaast worden gebouwen genoemd waaraan men een
herinnering heeft, dit wordt vooral genoemd door de „oorspronkelijke‟ bewoners. Ze noemen
bijvoorbeeld het huidige theemuseum, het huis van Jan Keijzer, de plekken waar vroeger winkeltjes
zaten en de huizen bij de haven.
“wat nou het theemuseum is, daar ben ik gedoopt en dat andere kerkje waar Jan Keijzer woont,
daar ben ik altijd naar de kerk geweest.”
Als belangrijkste negatieve verandering in het dorp noemt de helft van de interviewrespondenten het
uit gebruik nemen van het Kerkepad.
Wanneer we kijken naar wat van de respondenten nooit mag veranderen in Houwerzijl, noemt men
vooral ruimtelijke aspecten, zoals beeldbepalende woningen.
“Het karakteristieke van het Groninger landschap wordt heel erg bepaald door die dorpen en
door die oranje typische kleur van de bakstenen [...], dat maakt het dorp wel.”
Het landschap
De grootste overeenkomst die de interviewrespondenten hebben is hun liefde voor het landschap, dit
wordt door alle respondenten zeer gewaardeerd. Ik citeer een aantal respondenten:
Als de zon er net een beetje mooi tegenaan staat en er is net een mistwolkje optrekkend en nog
wat dauw en twee ganzen”.
“Dat je nog in zo’n landschap zo’n kuiltje ziet, oh daar liep vroeger een riviertje, je hebt een
enorm uitzicht, er komen nu in deze tijd allemaal ganzen over gevlogen.”
“Het is maar een klein besloten dorpje, maar die weidsheid...”
Ook kinderen vertelden in de kinderenquête wat over het landschap. Drie van de zes kinderen noemde
een ruimtelijk kenmerk op de vraag wat zij leuk vonden aan Houwerzijl, ze noemden “de leuke bosjes”,
“mooi kunnen wandelen richting Niekerk” en “de paardenboerderij”.
Ook in de negatieve zin noemden vier van de vijf kinderen ruimtelijke kenmerken. Ze noemden
bijvoorbeeld dat ze het niet leuk vonden dat het speeltuintje er niet meer is, dat ze niet op de weg
mochten spelen en dat er weinig te doen is in Houwerzijl.
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4.5

Bewonersportretten

In deze paragraaf zijn enkele bewonersportretten weergegeven, om weer te geven wat er in
Houwerzijl speelt en „wie‟ er wonen.
Jonge doener
Koeien melken,
de dieren
verzorgen
en op het
land werken,
hij is er niet
vies van.
Momenteel
werkt hij nog
bij zijn vader
op het bedrijf,
maar in de toekomst wil hij het bedrijf
wel overnemen.
Maar voor een jongeman en geboren
Houwerzijlster als hij is het dorp wat te
stil, “het kan wel wat bruisender”, zegt
hij. En daar heeft hij de perfecte
oplossing voor, een leuk café in
Houwerzijl, waar iedereen welkom is
en waardoor ook de binding tussen de
inwoners groter zou kunnen worden.
Zelf wil hij graag het initiatief nemen,
maar weet ook dat hij rekening moet
houden met de andere bewoners. Hij
zou dan ook best willen onderzoeken
of er meer draagvlak is voor een café.

Bewuste starter
Vier jaar is ze nu woonachtig in Houwerzijl en het is echt
haar dorp: “elke keer als ik aan kom rijden en ik zie het
torentje, dan denk ik wow dat is mijn dorp!” Maar toch zou
er veel meer uit Houwerzijl gehaald kunnen worden.
Transition Town Houwerzijl zou ze fantastisch vinden.
Hiermee bedoelt ze een stuk duurzaamheid en
zelfvoorziening, met betrekking tot energie of voeding.
Bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen of een
moestuin voor het gehele dorp. “Dat is een super binding!
Én je kunt elkaar ontmoeten, én je bent met een mooi
product bezig, én je hebt goede voedzame groenten.”

Die
ontmoeting mist ze dan
ook wel in
Houwerzijl, “er is geen dorpshuis,
er is geen winkel, dus je komt elkaar niet zo makkelijk op
straat tegen”. Voorheen, toen ze nog ergens anders
woonde, miste ze geen ontmoetingsplek, omdat daar
zoveel andere manieren waren om elkaar te ontmoeten.
Dus een mogelijkheid tot ontmoeting of een plaats voor
activiteiten zou zij leuk vinden, ook voor haar zoontje.

Jonge genieter
Met prachtige poëtische zinnen en mooie woorden omschrijft hij Houwerzijl. Ook al woont hij er nog
maar net met zijn gezin, “je leeft in de middle of nowhere, maar je bent heel duidelijk een onderdeel
van een heel groot oud netwerk”. Historie en tradities zijn waardevol, je kan niet zonder tradities,
“daarmee ontken je ook een heel groot deel van je geschiedenis en je hele zijn”. Zo heeft hij er voor
gezorgd dat het Sinterklaasfeest afgelopen jaar weer gevierd werd. Verlegen is hij dan ook niet: “Ik
bel gewoon aan”, zegt hij. “Ik heb ook toen ik hier naartoe kwam de gemeente opgebeld, om mezelf
voor te stellen, ik zeg, ik wou me even voorstellen want ik kom in jullie gemeente wonen, nou dat is niet
echt gebruikelijk, nee maar goed ik dacht van ja het kan geen kwaad en misschien hebben
jullie ook nog een leuke baan.”

Houwerzijl heeft een mooi silhouet, vindt hij. Als je er naartoe fietst “dan kan het soms eindeloos ver
weg zijn, dan moet je tegen de wind in fietsen, er kan van alles gebeuren, ook al is de haven in zicht”.
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Het landelijke leven
Boer in hart en nieren, maar als zijn boerderij ergens
anders had gestaan had hij dat niet erg gevonden.
De kerkscheuring maakte veel stuk in Houwerzijl, zo
moest hij daardoor als kind ergens anders naar
school. Toch kwam hij na een paar jaar op andere
plekken te hebben gewoond terug naar zijn
geboortedorp Houwerzijl. “Een 40-urige werkweek,
daar kunnen wij onze energie blijkbaar niet kwijt. Het
is een vrij druk bestaan, maar het is een mooi
beroep.” Van het landschap is hij helemaal weg, die
vrijheid zou hij nooit kwijt willen. De kleuren, de
gewassen, de werkzaamheden en de afwisseling
vindt hij mooi. Als boer beschikt hij over meer
middelen dan bewoners in het dorp zelf en daarom
is hij behulpzaam, een wagen uitlenen of zijn schuur
beschikbaar stellen is voor hem geen probleem. Als
hij ergens zelf waarde aan hecht laat hij dat ook
weten. Zo zet hij zich in voor het Kerkepad, maar ook
voor de begrafenisvereniging. Dat hele families op
de begraafplaats liggen vindt hij mooi, daarin vindt
hij het ook jammer dat het dorpshuis er niet meer is,
maar de Theefabriek is een mooi uitwijker.

Vrije geest
Het gebouw is wat hem trok naar
Houwerzijl, “mensen hebben een hele
historie in dit gebouw.” Er liggen veel
emoties, van bruiloften tot begrafenissen.
Hij heeft hier zijn eigen onderneming, maar
kan er jammer genoeg niet van leven.
Hij houdt van het creatieve klimaat in
Houwerzijl en denkt ook dat er in de
toekomst steeds meer creatieve mensen
naar Houwerzijl zullen komen. Zelf zit hij
ook in deze wereld en organiseert onder
andere tentoonstellingen. Hier heeft hij zelf
ook ideeën over, zo vindt hij het belangrijk
dat wanneer hij iets heeft georganiseerd,
dit weer nieuwe gedachten oplevert en het
weer een eigen leven gaat leiden, zoals bij
muziek.

Zo organiseert hij deze zomer een
schildermanifestatie in het gehele dorp,
simultaan schilderen noemt hij dit. Verdere
ontwikkeling van het dorp in de
tentoonstellingssfeer, met bijvoorbeeld een
muziek- of toneelfestival zou Houwerzijl
voor hem nog aantrekkelijker maken.

Pensioengenieter
Houwerzijl is voor haar een authentiek dorpje in het
prachtige Marnelandschap. Ze houdt “van het hoge
land, van de watertjes, de fantastische akkers met graan,
de luchten, de ruimte, de stilte. Ik houd heel erg van het open
landschap.” De historie van het dorp en het landschap boeit haar. Ze
voelt zich er betrokken bij, ook al is het Groningse landschap helemaal nieuw
voor haar. Ze leest er graag over en luistert ook graag naar verhalen van bewoners
die meer over het landschap of over het dorp weten. Met de meeste mensen heeft ze
geen contact, maar toch vertelt ze dat ze een leuk kringetje aan mensen om haar heen
heeft, “er is een mooi klein netwerkje voor mij. 30 jaar geleden wilde je iedere week
iedereen zien, bij mensen eten, daar trok je mee op. Maar als je tegen de zestig loopt
dan vind je het heerlijk om alleen te zijn, en in ieder geval naar iemand toe te gaan als dat
nodig is. Dus ook wel een beetje het lekker-op-jezelf dorp.” Zo vertelt ze over mensen die altijd
zorgen voor de honden van haar buurman. “Ik hoop dat iedereen in het dorp een paar van die
contacten heeft, dat is natuurlijk de functie als mensen bij elkaar gaan wonen. Dat je elkaar een beetje
in de gaten houdt.” Mensen zouden volgens haar wel meer voor elkaar kunnen doen, door elkaar te
vinden op gemeenschappelijke belangen. “Eens een ochtendje op een paar kinderen te passen of
iemand in de auto rond te rijden, ik zou dat wel leuk vinden ja.”
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Kosmopolieten
Iets speciaals met Houwerzijl hebben deze twee
jonge bewoners niet. Scheiding tussen werk en
privé vinden ze helemaal niet erg, hun
ontspanning ligt in Houwerzijl en het werk elders.
Het reizen is wat minder, “maar dat is de prijs die
ik blijkbaar wel bereid ben om te betalen,”
vertelt zij. Meer bedrijvigheid maakt voor hen het
dorp dan ook niet aantrekkelijker, de rust en
natuur moeten niet verstoord worden.
Een paar kilometer voor de supermarkt is geen
probleem, het dorp zou daarin ook meer samen
kunnen doen. Zij reizen iedere dag naar de stad
en zouden ook prima wat boodschappen mee
kunnen nemen voor mensen die bijvoorbeeld
minder mobiel zijn. “Via die manier kan een Aldi
en een Jumbo en een Albert Heijn opeens weer in
Houwerzijl zijn.”
Ook sociale contacten liggen voor hen door het
hele land en niet perse in Houwerzijl.
Ze hebben een leuk, knus huis, dat volgens hen op
het mooiste plekje van Houwerzijl ligt, maar
verandert er iets in het dorp waardoor het wonen
voor hen minder aantrekkelijk wordt, dan zouden
ze ook zo weer verhuizen. Wanneer je ergens
woont, vertelt hij, ontstaan bindingen, maar als je
verhuist, dan begint ditzelfde proces gewoon
weer opnieuw. Je neemt wel elke
keer weer wat mee in
je rugzak.

Levensgenieter
Geboeid luister ik naar zijn verhalen over
Houwerzijl, hij is er geboren, getogen en nooit
weggeweest. Het is echt zijn dorp en dat is een
onbeschrijfbaar gevoel. Een bejaardentehuis,
hem niet gezien! “Wat dat betreft mag ik
sterven in het harnas, hier in dit huis.” Vroeger
had hij zijn eigen bedrijf, nu heeft hij nog altijd
twee koeien, „zwartblaren‟, in zijn weiland
staan. “Iemand anders heeft een motorfiets of
een boot, nou, ik heb gewoon twee koeien en
wat schapen.” Hij heeft de mensen zien komen
en zien gaan, zo had je een tijd van Duitsers en
een tijd van kunstenaars, maar die trokken
weer weg, want Houwerzijl was niet zo rustig
als zij dachten. “Ik vind het heerlijk als hier de
tractoren weer door het dorp heen rijden, dat
er wat verkeer is en niet zo‟n stil
woonerfgeval.” Alle oude tradities weet hij op
te noemen, zoals de schietvereniging en
carbidschieten. En vergeet niet de Grunneger
toal, dat vindt hij heel belangrijk. De nieuwe
bewoners kennen dan de taal en tradities vaak
niet, maar toch staat hij positief tegenover hen.
Vele herinneringen komen bij hem naar boven,
“wat nou het theemuseum is, daar ben ik
gedoopt en dat andere kerkje waar Jan
Keijzer woont, daar ben ik altijd naar de kerk
geweest.” Ook aan het oude dorpshuis heeft hij
herinneringen, zijn familieleden zijn vanuit daar
naar de begraafplaats gebracht en mocht hij
zelf komen te overlijden dan zou hij dat ook
graag willen. Hij zou het dan ook echt jammer
vinden als dit soort gebouwen zouden
verdwijnen.

Ook vertelt hij: “bij de zomerdag ‟s avonds,
hordes jongens en meiden hier door de straten
heen, spelletjes doen.” Mensen deden dingen
samen, bijvoorbeeld voetballen. Ook al ging
men naar een andere school of kerk, ‟s avonds
kwam iedereen weer bij elkaar.
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Groengenieter
Al bijna dertig jaar woont ze in Houwerzijl,
hoewel het oorspronkelijk eigenlijk helemaal niet
de bedoeling was om er te blijven wonen. Ze
hadden al heel wat van de wereld gezien en
konden eigenlijk overal heen.
Maar het liep zoals het liep. Het landschap en
haar huis is wat haar bindt aan het dorp. “Dat je
nog steeds de
ontstaansgeschiedenis
kan lezen in het
landschap, de
open ruimte, de
luchten, het
Reitdiep en het
waddengebied,
dat is wel echt
mijn gebied, dus
daar voel ik me
wel verbonden
mee”. Maar ze
ziet ook een
andere treurige kant:
“er is geen bloempje,
geen
kruid meer op de weilanden, er wordt tot in de
sloot gezaaid, vlinders zie je minder, bijzondere
soorten vogels zie je niet, patrijzen heb ik al jaren
niet gezien. Dat was vroeger toch heel anders.”
Van het huis hebben ze echt hun eigen plek
gemaakt, iedere keer als ze weer wat geld
hadden bouwden ze er weer een stuk aan of
kochten ze er wat land bij. Wel zitten ze dicht op
de weg, dat vindt ze jammer, het liefst woonde
aan een doodlopende weg, heel diep, maar dat
zou hier niet kunnen.

Dynamisch stel
Al heel wat jaren komen ze in de weekenden
en vakanties naar Houwerzijl. In de Randstad
wonen ze doordeweeks en hebben ze hun
werk en in het weekend zoeken ze de rust en
natuur op van Houwerzijl. “De stress trekt
letterlijk de klei in.” Het feit dat ze hier niet
werken vinden ze dan ook heel fijn, ze laten
hun sores achter in het westen en kunnen hier
genieten van de rust.
Ze kwamen op deze plek uit, omdat je
waanzinnig ver kan kijken en door de
openheid en oorspronkelijkheid van het
landschap. Deze oorspronkelijkheid is iets wat
volgens hen absoluut niet moet veranderen, het
is wat het dorp en de omgeving uniek maakt
en waar mensen uit het westen en toeristen op
af komen. Je kunt hier de sterrenhemel nog
bekijken. Er is hier niet veel, dus je moet het
hebben van wat er wel is. Ook voelde het
dorp voor hen heel prettig en open aan.
Het is heel anders als in de Randstad, hier
hebben ze een tuin en weten ze wie hun buren
zijn, “mensen zitten niet continue bij elkaar op
de koffie, maar onze dakpannen worden wel
op het dak gelegd als ze eraf gewaaid zijn.”
Ze voelen zich hier echt thuis, dit is hun eigen
huis, terwijl ze in de Randstad een huurhuis
hebben. Het culturele waarderen ze, zoals de
Nacht van Electra, maar toch moet je vaak een
stuk rijden voor voorzieningen. Of ze hier dan
ook willen gaan wonen als ze met pensioen
weten ze niet. Ze zijn erg verwend in de
Randstad, waar alle voorzieningen zo dichtbij
zijn.
Aan de ene kant houden ze wel van reuring,
maar aan de andere kant vinden ze het ook
heerlijk dat er hier niets gebeurt. Maar een
jaar lang hier, dat zou wel erg stil zijn. “Maar
misschien vinden we het dan wel heel erg dat
we niet kunnen klaverjassen in het dorpshuis.
Of je neemt je sociale contacten mee, maar
dat is naar het dorp toe misschien minder
gezellig”.
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6. Conclusies en discussie
Het doel van het deelonderzoek Binding was om aanvullend op de leefbaarheidscan de huidige
bindingen van de dorpsbewoners van Houwerzijl te beschrijven en te onderzoeken of er verbanden zijn
tussen bindingen en woonduur, levensfase, geslacht of opleidingsniveau.

6.1

Historische binding is kwantitatief en kwalitatief van aard

We gingen er vanuit dat de historische binding werd bepaald door het aantal jaren dat men in het
dorp woonde. In de interviews gaven respondenten die nog niet zo lang in Houwerzijl woonden echter
aan ook een vorm van historische binding te voelen, welke werd gezien als een historische
betrokkenheid. De historische binding is in Houwerzijl dus niet alleen kwantitatief van aard en
verbonden aan het aantal jaren dat men in het dorp woont, maar ook kwalitatief van aard. Hierin
speelt de beleving van de inwoners een grote rol, het gaat om een gevoel. Dit komt terug bij de
evenementen, deze worden door (bijna) alle bewoners belangrijk gevonden, ongeacht woonduur.

6.2

Kleinschalig en lokaal versus globalisering

Maar weinig mensen hebben nog een economische binding in Houwerzijl. Wie deze wel heeft kan er
over het algemeen niet van leven en heeft of nog een andere baan buiten het dorp of leeft van een
AOW of pensioen. Alleen de Theefabriek en de boeren van Houwerzijl kunnen leven van hun eigen
bedrijf. Mensen die een economische binding hebben in Houwerzijl ervaren deze positief. Mensen die
geen economische binding hebben in Houwerzijl wisselen van mening, de zou deze liever wel in het
dorp hebben, de ander houdt werk en privé graag gescheiden. Kijken we naar de bedrijvigheid in het
dorp, dan mag dit best, maar dan wel op kleinschalige basis. Grootschalige voorzieningen in het dorp
zijn niet persé nodig.

6.3

Affectieve bindingen zijn divers

Wanneer we het hebben over affectieve bindingen kunnen we concluderen dat de meeste mensen
genoeg sociale contacten hebben in het dorp en dat saamhorigheid over het algemeen als positief
wordt bestempeld. Er is echter een deel van de inwoners die geen sociale contacten wil in het dorp en
ook een deel van de inwoners die geen goede relatie heeft met de buren. Tevens is er een gevoel van
verdeeldheid tussen „oude‟ (oorspronkelijke) en „nieuwe‟ (later in Houwerzijl komen wonen) bewoners.
Hoe langer men in het dorp woont hoe meer men het gevoel heeft dat de verstandhouding tussen oude
en nieuwe bewoners niet goed is. Daarnaast wordt Houwerzijl door ruim de helft van de inwoners
gezien als een lekker-op-jezelf dorp en blijft „sociaal dorp‟ hier sterk op achter met ongeveer tien
procent.

6.4

Ruimtelijke binding wordt gedeeld

Het meest sterk is voor Houwerzijlsters de ruimtelijke binding. De woning werd in de leefbaarheidscan
beoordeeld met het hoogste cijfer en uit de interviews kwam dat alle respondenten een binding
hadden met het landschap. Ook wanneer we vroegen wat er niet zou mogen veranderen in Houwerzijl
werden voornamelijk ruimtelijke aspecten genoemd.
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6.5

Houwerzijl: een dorp met kleur

Concluderend kunnen we niet zeggen Houwerzijl is een ... dorp. Een gedeelde identiteit is er niet,
Houwerzijl is juist heel divers. Terwijl de één zijn contacten in het dorp prettig vindt, heeft de ander
contacten door heel Nederland of vindt Houwerzijl een lekker-op-jezelf dorp. De één houdt werk en
privé graag gescheiden, terwijl de ander liever in Houwerzijl werkt of zou werken. De binding en
identificatie met het dorp verschilt enorm en mensen verschillen in leefstijlen. Bolt en Torrence geven
aan dat als er meer leefstijlen aanwezig zijn de identificatie ook minder groot is, dit ziet men terug in
Houwerzijl. (Bolt & Torrance, 2005) Houwerzijl gaat mee met de tijd, ondanks het feit dat men vaak
denkt dat dorpen achter blijven op steden zijn dezelfde processen zichtbaar die men in de stad ziet.
Sociale verbanden zijn minder hecht dan vroeger. (Bijl, R.; De Hart, J.; Schnabel, P.;, 2008)
De inwoners van Houwerzijl samen geven het dorp de kleur die het heeft en dat maakt Houwerzijl een
Multi gekleurd dorp. Vraag is natuurlijk of dit een sterk punt is of een zwak punt.
Anderzijds zijn Houwerzijlsters niet totaal verschillend, zij delen wel hun liefde voor hun woning en het
Marne-landschap en ook evenementen in en in de omgeving van het dorp worden gewaardeerd.
Over het algemeen kan bovendien gezegd worden dat bindingen niet eenduidig zijn en dat ze elkaar
vaak overlappen. Zo is de historische binding bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan de ruimtelijke en
affectieve binding.
Over het algemeen kunnen we het volgende schematisch weergeven:
Binding

Beoordeling

Historische binding

+

Economische binding

+

Affectieve binding

+

Ruimtelijke binding

++
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7. Aanbevelingen
Doelstelling van het deelonderzoek Binding was aanvullend op de leefbaarheidscan de huidige
bindingen van de dorpsbewoners van Houwerzijl te beschrijven en te onderzoeken of
persoonskenmerken invloed hebben op de verschillende bindingen. Deze verbondenheid vertelt ons
over de identiteit van Houwerzijl. Naar aanleiding van de conclusies is gekeken welke mogelijkheden
het dorp Houwerzijl heeft voor de toekomst.
Houwerzijl is een divers dorp, waarbij lekker-op-jezelf en sociaal op gespannen voet met elkaar staan.
Ruim de helft van de bewoners vindt het dorp een lekker-op-jezelf dorp, maar is het niet belangrijk
dat er ook een vorm van sociale samenhang in het dorp is. Van daaruit wil ik aanbevelen de sociale
samenhang die er is te behouden en te werken aan het versterken van gemeenschappelijke punten,
ervoor zorgen dat de neuzen meer één kant op staan, bewoners meer te laten spreken en betrekken
en evenementen te behouden. Een dorpsvisie moet namelijk door het gehele dorp gedragen worden.

7.1

Gemeenschappelijke sterke punten versterken

Uit het onderzoek komt naar voren dat Houwerzielsters een gemeenschappelijke ruimtelijke binding
hebben. Dit kan men als een kracht zien. Door krachten te versterken en te delen met elkaar kunnen
tevens affectieve bindingen gestimuleerd worden. Denk aan het behouden (en opknappen waar nodig)
van beeldbepalende gebouwen in het dorp en mogelijkheden tot recreatie in het landschap voor
dorpsbewoners en dagtoeristen versterken, verbeteren en ontwikkelen waar mogelijk. Voor dit alles is
het van belang om transparant te werken en alle mogelijke partijen en betrokkenen in het proces te
betrekken. Verder onderzoek zou kunnen worden gedaan naar beeldbepalende woningen, gebouwen
en plekken en mogelijkheden in het landschap voor kleinschalige recreatie. Anderzijds kan bij
bijvoorbeeld recreatie ook samenwerking worden gezocht met andere dorpen. Denk aan een
recreatieve route langs de verschillende kleine dorpjes in het Marnelandschap.

7.2

Eén voor allen, allen voor één!

Uit zowel de leefbaarheidscan als de interviews komt naar voren dat de neuzen lang niet allemaal
dezelfde kant uit kijken. Er is duidelijk een verdeeldheid tussen „oude‟ en „nieuwe‟ bewoners. Hiervoor is
een transparante Dorpsvereniging van groot belang en is het sleutelwoord „communicatie‟. Zorg dat
iedereen een stem heeft en sluit iedereen binnen door meerdere mogelijkheden te geven om een
mening te geven. Bijvoorbeeld een briefje in de bus, internet, telefoon, mond-tot-mondreclame et
cetera. Mensen gaven vaak aan niet op de hoogte te zijn van activiteiten, bijeenkomsten van de
dorpsvereniging et cetera. Zoek je een zwarte piet voor het Sinterklaasfeest, blijf niet binnen de
standaardkring van mensen die je vraagt, maar „gooi het in de groep‟. Voor een groot aantal mensen
zal bovendien internet een grotere rol kunnen spelen en daarmee de website Houwerzijl-Online.

7.3

‘Bewoners spreken’

Uit de interviews (van alle deelonderzoeken) en de ideeën die men op kon geven in de
leefbaarheidscan kwamen interessante ideeën naar voren. Ook kwam naar voren dat er bewoners zijn
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die dezelfde ideeën hebben dit vaak niet van elkaar wisten en dat vreemde verhalen de ronde gaan
doen. Door bewoners de mogelijkheid te geven één keer in de zoveel tijd plannen voor te leggen op
een Dorpsbelangen bijeenkomst óf misschien simpelweg door een e-mail of briefje naar
Dorpsbelangen, waardoor iemand van de dorpsvereniging het presenteert óf de mogelijkheid om de
website te gebruiken voor dorpsbewoners om ideeën te delen op een forum kan men meer van elkaar
te weten komen.

7.4

Evenementen moeten blijven!

Evenementen worden door de meeste bewoners positief ervaren, onafhankelijk van de woonduur of
andere persoonskenmerken. Bovendien toont onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau aan dat
nieuwe bewoners aansluiting vinden met „de oude garde‟ door middel van vrijetijdsactiviteiten, school
of de kerk. Ze delen geen historie met de andere bewoners, maar krijgen door deze contacten het
gevoel thuis te zijn op de nieuwe woonplek. (Bijl, R.; De Hart, J.; Schnabel, P.;, 2008) Aangezien er in
Houwerzijl geen school of kerk meer heeft zijn evenementen ofwel vrijetijdsactiviteiten essentieel om
een band te creëren tussen „oude‟ en „nieuwe‟ bewoners. Voor de organisatie van evenementen is het
dan ook belangrijk dat iedereen op de hoogte is.

7.5

Opbouwwerk realiseren

De dorpsvereniging neemt op dit moment de functie van het opbouwwerk op zich, maar kan zich nooit
geheel onafhankelijk opstellen. Als dorpsbewoner wil je liever niet tussen een ruzie komen van andere
bewoners, dikwijls zal men zeggen “waar bemoei je je mee!” Daarom wordt aanbevolen een
opbouwwerker aan te stellen, die samen met de dorpsbewoners en dorpsvereniging kan werken.
De opbouwwerker stelt zich ten doel:


het verhogen van het democratisch gehalte van de samenleving;



het verbeteren van de maatschappelijke positie van groepen die over weinig hulpbronnen
beschikken;



het oplossen van maatschappelijke vraagstukken;



de ontwikkeling van de samenleving in de richting van meer kans op verwezenlijking van –
hierna te noemen – waarden.

De waarden die in deze dienstverlenende activiteit in het geding zijn, zijn met name:


rechtvaardige verdeling van invloed en invloedsmogelijkheden;



menselijke gelijkwaardigheid. (Broekman, 2004)

De gemeente De Marne heeft momenteel nog geen opbouwwerkers in dienst. De Stichting Welzijn &
Dienstverlening biedt hier echter wel de mogelijkheid voor. Voor meer informatie over de stichting
verwijs ik u naar http://www.s-w-d.nl.
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Bijlagen
Bijlage I – Vragenlijst interviews
Interview bindingen Houwerzijl

Respondentnummer:

Naam interviewer:
Datum Afname: Jaar

, maand

, dag

Aanwijzingen voor de interviewer:
1. Vraagvolgorde hoeft niet strikt aangehouden te worden
2. Vragen die cursief gedrukt zijn letterlijk voorlezen; rustig voorlezen
3. Vooraf controleren of het opnameapparaat werkt
4. Na afloop van het interview apparaat legen op de computer
5. Respondentnummer en eigen naam noteren
6. Noteer begintijdstip voor de eerste vraag
7. Begin met jezelf voor te stellen.
8. Vraag van tevoren of de geïnterviewde het goed vindt dat het interview opgenomen wordt.
Vertel dat de opname puur wordt gebruikt voor het verwerken van gegevens.
9. Gegevens blijven anoniem. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
10. Duur interview ongeveer 30-45 minuten.
11. Verwijs naar de leefbaarheidscan. Breng voor de vragen de volgende punten onder de
aandacht:
12. Verantwoordelijke voor het onderzoek: Dorpsbelangen  gemeente  Hanzehogeschool 
Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte  Atelier Mens en Omgeving
13. Doel van interviews: aanvulling op leefbaarheidscan en analyse gegevens over bindingen.
Bindingen inwoners in beeld brengen in Dorpsportret. Uiteindelijk input voor dorpsvisie.
14. Vragen gaan over wat u bindt aan Houwerzijl.
15. Heeft de respondent nog vragen of problemen? Zo nee, start.
Noteer: tijdstip begin:
Schakel nu het opnameapparaat in.
Spreek in datum en naam geïnterviewde en aanleiding van het gesprek.
Dit is het interview met ... (naam persoon) op ... (datum).
Bijvoorbeeld: ... (naam persoon) heeft in de leefbaarheidscan aangegeven verder te willen praten
over het dorp.
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Algemene gegevens
Ik zou graag een aantal algemene gegevens willen noteren.
1. Ten eerste uw naam?
2. Daarnaast uw leeftijd, als u dit wil zeggen?
3. Ook het aantal jaren dat u in Houwerzijl woont zou ik graag willen weten.
4. Heeft u de leefbaarheidscan ingevuld?
Opening
Zoals ik zojuist vertelde wil ik het met u hebben over uw binding met Houwerzijl. Daarom is mijn eerste
vraag:
5. Wat bindt u aan Houwerzijl?
(Probeer de respondent zoveel mogelijk bindingen te laten benoemen. Geef de respondent de tijd om
na te denken.)
Vertel dat je vanuit de literatuur vier bindingen wilt onderzoeken, namelijk de historische, economische,
affectieve en ruimtelijke. Leg uit wat je bedoelt met deze bindingen.
In het vervolg van het interview zal ik ingaan op deze verschillende bindingen.
6. Nu u dit heeft gehoord, wilt u uw antwoord nu nog aanvullen?
Historische binding
7. Waarom bent u in Houwerzijl gaan wonen?
8. In hoeverre voelt u zich historisch verbonden (of betrokken) met Houwerzijl?


Waaruit blijkt dat?



Hoe ervaart u die historische binding?



Deelt u die met meer mensen in Houwerzijl?

9. In hoeverre voelt u zich verbonden met het dorp en kunt u zeggen ik ben echt een
Houwerzielster (één van hen)?
10. Hecht u waarde aan tradities in Houwerzijl? (begraven, geboorte, activiteiten, nieuwe
bewoners, Groningse taal)
Economische binding
11. Heeft u – van welke aard dan ook – inkomsten van werk in of vanuit Houwerzijl of omgeving?


Kunt u daar iets meer over vertellen?



Hoe beleeft u deze economische binding?

12. Ziet u Houwerzijl als een ondernemend dorp?


Kunt u dit uitleggen?

13. Welke kansen voor bedrijvigheid ziet u voor Houwerzijl,?


Vanuit uzelf
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Vanuit andere dorpsbewoners?



Wordt Houwerzijl door meer bedrijvigheid voor u aantrekkelijker om te wonen?

Affectieve binding
14. Welk gevoel roept het dorp in u op?


Beschrijft u het gevoel eens, delen andere mensen die mening?

15. Ziet u Houwerzijl als een sociaal dorp?


Uit de leefbaarheidscan blijkt dat maar weinig mensen Houwerzijl een sociaal dorp
vinden. Ziet u kansen voor Houwerzijl om socialer te worden?

16. Hoe zou u de sociale relaties die u binnen het dorp heeft omschrijven?


Hoe zijn deze sociale relaties ontstaan?



Vraag door op: hoeveel, wie, leeftijd etc.

17. Zou u ook iets willen zeggen over wat u opvalt m.b.t. sociale relaties binnen het dorp in het
algemeen?
18. Zou u iets kunnen vertellen over normen of waarden in het dorp en hoe u deze beleeft?
19. Welke waarde hecht u aan onderlinge verbondenheid?
20. Mist u een ontmoetingsplek?
21. Wat vind u van de Vereniging Dorpsbelangen?


Wat merkt u van wat zij doet?

22. Maakt u wel eens gebruik van de website?
Ruimtelijke binding
23. Wat vindt u mooi aan uw woon- en leefomgeving?
24. Op welke manier voelt u zich verbonden met uw huis/tuin? (gehechtheid)
25. Op welke manier voelt u zich verbonden met het dorp (gebouwen, ruimtelijke structuur)?
26. Op welke manier voelt u zich verbonden met het landschap?
27. Zijn er in de loop der tijd dingen veranderd m.b.t. „de ruimte‟ die uw binding met de ruimte
hebben veranderd?
Afsluiting
28. Wat mag er van u nooit veranderen in Houwerzijl?
29. Aanvulvraag: Houwerzijl wordt voor mij aantrekkelijker om te wonen als …..
Afsluiten
Bedanken
Nog opmerkingen?
Slot
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Bijlage II – Resultaten: tabellen
Leefbaarheidscan en kinderenquête
Representiviteit leefbaarheidscan
In het onderzoek

In Houwerzijl

Geslacht

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal mannen

71

53,4%

124

53,9%

Aantal vrouwen

61

45,9%

106

46,1%

Totaal

132

99,2%

230

100,0%

Leeftijd

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

12-20 jaar

16

12,0%

34

14,8%

21-30 jaar

15

11,3%

21

9,1%

31-40 jaar

14

10,5%

22

9,6%

41-50 jaar

29

21,8%

44

19,1%

51-60 jaar

29

21,8%

51

22,2%

61-70 jaar

22

16,5%

41

17,8%

71-80 jaar

5

3,8%

15

6,5%

81-90 jaar

0

0,0%

2

0,9%

Totaal

130

97,7%

230

100,0%

Figuur 11 - Representiviteit leefbaarheidscan: geslacht en leeftijd

Representativiteit kinderenquête
In het onderzoek

In Houwerzijl

Geslacht

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Aantal jongens

3

37,5%

7

41,2%

Aantal meisjes

5

62,5%

10

58,8%

Totaal

8

100,0%

17

100,0%

Leeftijd

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

6 jaar

2

25,0%

3

17,6%

7 jaar

1

12,5%

2

11,8%

8 jaar

1

12,5%

2

11,8%

9 jaar

1

12,5%

3

17,6%

10 jaar

2

25,0%

4

23,5%

11 jaar

1

12,5%

3

17,6%

Totaal

8

100,0%

17

100,0%

Figuur 12 - Representiviteit kinderenquête: geslacht en leeftijd
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Woonduur
Frequentie

Percentage

Valide percentage

Man

7

5,3%

5,5%

Vrouw

4

3,0%

3,2%

Totaal

11

8,3%

8,7%

Man

21

15,8%

16,7%

Vrouw

19

14,3%

15,0%

Totaal

40

30,1%

31,7%

Man

21

15,8%

16,7%

Vrouw

29

21,8%

23,0%

Totaal

50

37,6%

39,7%

Man

19

14,3%

15,0%

Vrouw

6

4,5%

4,8%

Totaal

25

18,8%

19,8%

Totaal

126

94,7%

100,0%

Ontbrekend

7

5,3%

Totaal

133

100,0%

Variabele
Woonduur
0-1 jaar

2-10 jaar

11 jaar of meer

Geboren en getogen in Houwerzijl

Figuur 13 - Woonduur: geslacht
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Woonduur: frequentie en percentage
0-1 jaar

1-10 jaar

11 jaar of
meer

Geboren en Totaal
getogen in
Houwerzijl

Adolescentie 12-19 jaar

2 (13,3)

4 (26,7)

0 (0,0)

9 (60,0)

15 (100,0)

Jongvolwassenheid 20-30
jaar

3 (17,6)

6 (35,3)

0 (0,0)

8 (47,1)

17 (100,0)

Volwassenheid 31-65 jaar

6 (7,5)

29 (36,3)

38 (47,5)

7 (8,7)

80 (100,0)

Ouderdom 66 jaar of ouder

0 (0,0)

1 (7,7)

11 (84,6)

1 (7,7)

13 (100,0)

Totaal

11 (8,8)

40 (32,0)

49 (39,2)

25 (20,0)

125 (100,0)

Variabele
Levensfase

Ontbrekend

8

Totaal

133

Figuur 14 - Woonduur: levensfase (getallen tussen haakjes zijn percentages)

Evenementen
Evenementen: deelname en belangrijkheid
Deelname

(Enigszins) belangrijk

Evenement

Aantal

Percentage

Aantal

Percentage

Rommelmarkt

59

45,4%

98

85,2%

Oud-en-nieuwviering

49

39,2%

87

78,4%

Vijf-mei-viering

46

37,7%

86

78,2%

Sinterklaasfeest

51

41,5%

83

75,5%

Tentoonstellingen/ optredens in de Ruimtela

43

34,7%

80

70,8%

Zomerconcert (Hoofdstraat 1)

32

25,6%

79

69,3%

Nacht van Electra

29

23,6%

74

66,7%

Atelierroute

24

19,4%

73

66,4%

Figuur 15 - Evenementen: Percentage dat deelneemt en percentage dat evenementen belangrijk of enigszins belangrijk
vindt
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Ondernemers
Frequentie
Variabele
Heeft een eigen onderneming

27

Wil een eigen onderneming starten

22

Totaal

49

Figuur 16 - Eigen onderneming: huidig en starten

Potentiële ondernemers: opleiding en
levensfase
Opleidingsniveau

Aantal

Percentage

Lager opgeleid

0

0,0%

Middelbaar opgeleid fase 1

0

0,0%

Middelbaar opgeleid fase 2

12

54,5%

Hoger opgeleid

10

45,5%

Totaal

22

100,0%

Adolescentie 12-19 jaar

4

19,0%

Jongvolwassenheid 20-30 jaar

7

33,3%

Volwassenheid 31-65 jaar

10

47,6%

Ouderdom 66 jaar of ouder

0

0,0%

Totaal

21

100,0%

Levensfase

Figuur 17 - Potentiële ondernemers: opleiding en levensfase
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Enigszins
van
toepassing

Nauwelijks
van
toepassing

Helemaal
niet van
toepassing

Geen
mening

23 (17,7)

49 (37,3)

30 (23,1)

19 (14,6)

9 (6,9)

0-1 jaar

1 (9,1)

5 (45,4)

2 (18,2)

1 (9,1)

2 (18,2)

11 (100,0)

2-10 jaar

9 (22,5)

16 (40,0)

8 (20,0)

5 (12,5)

2 (5,0)

40 (100,0)

11 jaar of meer

9 (18,0)

18 (36,0)

10 (20,0)

9 (18,0)

4 (8,0)

50 (100,0)

Geboren en getogen in
Houwerzijl

2 (8,0)

8 (32,0)

9 (36,0)

4 (16,0)

0 (0,0)

23 (92,0)

Adolescentie (12-19 jaar)

2 (13,3)

3 (20,0)

6 (40,0)

3 (20,0)

0 (0,0)

14 (93,3)

Jongvolwassenheid (2030 jaar)

1 (5,9)

5 (29,4)

4 (23,5)

4 (23,5)

2 (11,8)

16 (94,1)

Volwassenheid (31-65
jaar)

17 (20,0)

35 (41,2)

20 (23,6)

8 (9,4)

4 (4,7)

84 (98,9)

Ouderdom (66 jaar of
ouder

3 (23,1)

5 (38,4)

0 (0,0)

3 (23,1)

2 (15,4)

13 (100,0)

Lager opgeleid2

1 (14,3)

1 (14,3)

1 (14,3)

1 (14,3)

2 (28,5)

6 (85,7)

Middelbaar opgeleid
fase 13

0 (0,0)

8 (50,0)

5 (31,3)

2 (12,5)

0 (0,0)

15 (93,8)

Middelbaar opgeleid
fase 24

5 (9,6)

15 (28,8)

17 (32,7)

11 (21,2)

4 (7,7)

52 (100,0)

Hoger opgeleid5

16 (32,7)

24 (48,9)

5 (10,2)

2 (4,1)

1 (2,1)

48 (98,0)

Man

9 (12,7)

29 (40,9)

15 (21,1)

11 (15,5)

5 (7,0)

69 (97,2)

Vrouw

14 (23,0)

20 (32,8)

15 (24,6)

8 (13,1)

3 (4,9)

60 (98,4)

Totaal

Helemaal
van
toepassing

Ik voel me verbonden met het dorp en haar inwoners

Variabele
Ik voel me verbonden met
het dorp en haar
inwoners
Woonduur

Levensfase

Opleidingsniveau

Geslacht

Figuur 18 - Verbondenheid met het dorp en de inwoners (getallen tussen haakjes zijn percentages)

Geen opleiding, kleuteronderwijs, primair onderwijs
LBO/MAVO/VMBO
4 HAVO/VWO/MBO
5 HBO/WO
2
3
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Enigszins
van
toepassing

Nauwelijks
van
toepassing

Helemaal
niet van
toepassing

Geen
mening

29 (22,3)

41 (31,5)

25 (19,2)

25 (19,2)

10 (7,7)

0-1 jaar

0 (0,0)

2 (18,1)

3 (27,3)

3 (27,3)

3 (27,3)

11 (100,0)

2-10 jaar

3 (7,5)

14 (35,0)

8 (20,0)

10 (25,0)

5 (12,5)

40 (100,0)

11 jaar of meer

14 (28,0)

17 (34,0)

9 (18,0)

10 (20,0)

0 (0,0)

50 (100,0)

Geboren en getogen in
Houwerzijl

11 (44,0)

7 (28,0)

4 (16,0)

1 (4,0)

1 (4,0)

24 (96,0)

Adolescentie (12-19 jaar)

3 (20,0)

5 (33,3)

3 (20,0)

4 (26,7)

0 (0,0)

15 (100,0)

Jongvolwassenheid (2030 jaar)

4 (23,5)

4 (23,5)

2 (11,8)

2 (11,8)

4 (23,5)

16 (94,1)

Volwassenheid (31-65
jaar)

18 (21,2)

28 (32,9)

18 (21,2)

15 (17,6)

4 (4,7)

83 (97,6)

Ouderdom (66 jaar of
ouder

4 (30,8)

4 (30,8)

2 (15,4)

2 (15,4)

1 (7,6)

13 (100,0)

Lager opgeleid

3 (42,8)

1 (14,3)

0 (0,0)

1 (14,3)

1 (14,3)

6 (85,7)

Middelbaar opgeleid
fase 1

6 (37,5)

6 (37,5)

0 (0,0)

4 (25,0)

0 (0,0)

16 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 2

11 (21,2)

15 (28,8)

9 (17,3)

13 (25,0)

4 (7,7)

52 (100,0)

Hoger opgeleid

6 (12,2)

18 (36,7)

13 (26,6)

6 (12,2)

4 (8,2)

47 (95,9)

Man

21 (29,6)

21 (29,6)

12 (16,9)

12 (16,9)

4 (5,6)

70 (98,6)

Vrouw

8 (13,1)

20 (32,8)

13 (21,3)

13 (21,3)

5 (8,2)

59 (96,7)

Totaal

Helemaal
van
toepassing

Ik voel me een echte Houwerzielster

Variabele
Ik voel me een echte
Houwerzielster
Woonduur

Levensfase

Opleidingsniveau

Geslacht

Figuur 19 - Gevoel een echte Houwerzielster te zijn (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Enigszins
van
toepassing

Nauwelijks
van
toepassing

Helemaal
niet van
toepassing

Geen
mening

51 (39,2)

48 (36,9)

11 (8,5)

12 (9,2)

8 (6,2)

0-1 jaar

4 (36,4)

2 (18,2)

2 (18,2)

1 (9,1)

2 (18,2)

11 (100,0)

2-10 jaar

16 (40,0)

15 (37,5)

3 (7,5)

4 (10,0)

2 (5,0)

40 (100,0)

11 jaar of meer

21 (42,0)

17 (34,0)

5 (10,0)

5 (10,0)

2 (4,0)

50 (100,0)

Geboren en getogen in
Houwerzijl

7 (29,2)

12 (50,0)

1 (4,2)

2 (8,3)

2 (8,3)

24 (100,0)

Adolescentie (12-19 jaar)

4 (28,6)

5 (35,7)

0 (0,0)

2 (14,3)

3 (21,4)

14 (100,0)

Jongvolwassenheid (2030 jaar)

3 (17,6)

7 (41,2)

2 (11,8)

3 (17,6)

2 (11,8)

17 (100,0)

Volwassenheid (31-65
jaar)

32 (38,6)

35 (42,2)

9 (10,8)

4 (4,8)

3 (3,6)

83 (100,0)

Ouderdom (66 jaar of
ouder

9 (69,2)

1 (7,7)

0 (0,0)

3 (23,1)

0 (0,0)

13 (100,0)

Lager opgeleid

5 (83,3)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (16,7)

6 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 1

5 (33,3)

8 (53,3)

1 (6,7)

1 (6,7)

0 (0,0)

15 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 2

14 (26,9)

20 (38,5)

5 (9,6)

7 (13,5)

6 (11,5)

52 (100,0)

Hoger opgeleid

21 (43,8)

20 (41,7)

4 (8,3)

2 (4,2)

1 (2,1)

48 (100,0)

Man

25 (36,2)

25 (36,2)

7 (10,1)

6 (8,7)

6 (8,7)

69 (100,0)

Vrouw

25 (41,7)

23 (38,3)

4 (6,7)

6 (10,0)

2 (3,3)

60 (100,0)

Totaal

Helemaal
van
toepassing

Ik vind saamhorigheid belangrijk

Variabele
Ik vind saamhorigheid
belangrijk
Woonduur

Levensfase

Opleidingsniveau

Geslacht

Figuur 20 - Het belang van saamhorigheid (getallen tussen haakjes zijn percentages)

40

Hulpvraag
Frequentie

Valide percentage

Vraagt wel eens hulp voor boodschappen doen

13

10,2%

Vraagt wel eens hulp voor kleine klusjes in huis

15

11,8%

Vraagt wel eens hulp voor klein tuinonderhoud

7

5,5%

Vraagt wel eens hulp voor oppas

25

19,7%

Vraagt wel eens hulp voor iets anders

13

10,2%

Vraagt nooit hulp

77

60,6%

Variabele

Figuur 21 – Hulpvraag

Woonduur
0-1 jaar

2-10 jaar

11 jaar of
meer

Geboren en
getogen in
Houwerzijl

Totaal

Boodschappen doen

0 (0,0)

6 (15,4)

5 (10,9)

1 (4,2)

12 (10,0)

Kleine klusjes in huis

0 (0,0)

7 (17,9)

6 (13,0)

0 (0,0)

13 (10,8)

Klein tuinonderhoud

0 (0,0)

5 (12,8)

1 (2,2)

0 (0,0)

6 (5,0)

Oppas

4 (36,4)

10 (25,6)

9 (19,6)

2 (8,3)

25 (20,8)

Anders

0 (0,0)

6 (15,4)

4 (8,7)

2 (8,3)

12 (10,0)

Geen

7 (63,6

18 (46,2)

29 (63,0)

19 (79,2)

73 (60,8)

Variabele

Figuur 22 - Hulpvraag: woonduur (getallen tussen haakjes zijn percentages)

Levensfase
Adolescentie
12-19 jaar

Jongvolwassenheid 20-30 jaar

Volwassenheid 31-65
jaar

Ouderdom
66 jaar of
ouder

Totaal

Boodschappen doen

1 (7,1)

0 (0,0)

12 (14,5)

0 (0,0)

13 (10,5)

Kleine klusjes in huis

1 (7,1)

3 (17,6)

10 (12,0)

1 (10,0)

15 (12,1)

Klein tuinonderhoud

1 (7,1)

0 (0,0)

6 (7,2)

0 (0,0)

7 (5,6)

Oppas

1 (7,1)

2 (11,8)

22 (26,5)

0 (0,0)

25 (20,2)

Anders

2 (14,3)

1 (5,9)

9 (10,8)

1 (10,0)

13 (10,5)

Geen

12 (85,7)

12 (70,6)

42 (50,6)

8 (80,0)

74 (59,7)

Variabele

Figuur 23 - Hulpvraag: levensfasen (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Opleidingsniveau
Lager
opgeleid

Middelbaar
opgeleid fase 1

Middelbaar
opgeleid fase 2

Hoger
opgeleid

Totaal

Boodschappen doen

0 (0,0)

3 (20,0)

3 (5,9)

7 (14,3)

13 (10,8)

Kleine klusjes in huis

1 (20,0)

1 (6,7)

5 (9,8)

8 (16,3)

15 (12,5)

Klein tuinonderhoud

0 (0,0)

1 (6,7)

2 (3,9)

4 (8,2)

7 (5,8)

Oppas

1 (20,0)

4 (26,7)

10 (19,6)

9 (18,4)

24 (20,0)

Anders

1 (20,0)

1 (6,7)

3 (5,9)

8 (16,3)

13 (10,8)

Geen

3 (60,0)

9 (60,0)

34 (66,7)

25 (51,0)

71 (59,2)

Variabele

Figuur 24 - Hulpvraag: opleidingsniveau (getallen tussen haakjes zijn percentages)

Geslacht
Man

Vrouw

Totaal

Boodschappen doen

6 (9,2)

7 (11,5)

13 (10,3)

Kleine klusjes in huis

8 (12,3)

7 (11,5)

15 (11,9)

Klein tuinonderhoud

5 (7,7)

2 (3,3)

7 (5,6)

Oppas

12 (18,5)

13 (21,3)

25 (19,8)

Anders

8 (12,3)

5 (8,2)

13 (10,3)

Geen

38 (58,5)

38 (62,3)

76 (60,3)

Variabele

Figuur 25 - Hulpvraag: geslacht (getallen tussen haakjes zijn percentages)

Behulpzaamheid
Frequentie

Valide percentage

Levert wel eens hulp aan dorpsbewoners

52

40,3%

Levert wel eens hulp aan familieleden in Houwerzijl

16

12,4%

Levert nooit hulp aan inwoners van Houwerzijl

44

34,1%

Variabele

Figuur 26 – Behulpzaamheid
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Woonduur
0-1 jaar

2-10 jaar

11 jaar of
meer

Geboren en Totaal
getogen in
Houwerzijl

Levert wel eens hulp aan
dorpsbewoners

3 (27,3)

18 (46,2)

18 (37,5)

10 (40,0)

49 (39,8)

Levert wel eens hulp aan
familieleden in Houwerzijl

2 (18,2)

4 (10,3)

5 (10,4)

5 (20,0)

16 (13,0)

Levert nooit hulp aan inwoners van
Houwerzijl

3 (27,3)

11 (28,2)

20 (41,7)

8 (32,0)

42 (34,1)

Volwassenheid 31-65
jaar

Ouderdom
66 jaar of
ouder

Totaal

Variabele

Figuur 27 - Behulpzaamheid: woonduur (getallen tussen haakjes zijn percentages)

Levensfase
Adolescentie
12-19 jaar

Jongvolwassenheid
20-30 jaar

Variabele
Levert wel eens hulp aan
dorpsbewoners

4 (26,7)

10 (58,8)

31 (37,3)

6 (50,0)

51 (40,2)

Levert wel eens hulp aan
familieleden in Houwerzijl

3 (20,0)

3 (17,6)

9 (10,8)

1 (8,3)

16 (12,6)

Levert nooit hulp aan
inwoners van Houwerzijl

5 (33,3)

3 (17,6)

32 (38,6)

3 (25,0)

43 (33,9)

Figuur 28 - Behulpzaamheid: levensfasen (getallen tussen haakjes zijn percentages)

Opleidingsniveau
Lager
opgeleid

Middelbaar
opgeleid
fase 1

Middelbaar
opgeleid
fase 2

Hoger
opgeleid

Totaal

Levert wel eens hulp aan
dorpsbewoners

3 (42,9)

9 (56,3)

15 (29,4)

22 (45,8)

49 (40,2)

Levert wel eens hulp aan
familieleden in Houwerzijl

0 (0,0)

3 (18,8)

9 (17,6)

3 (6,3)

15 (12,3)

Levert nooit hulp aan inwoners
van Houwerzijl

4 (57,1)

5 (31,3)

18 (35,3)

16 (33,3)

43 (35,2)

Variabele

Figuur 29 - Behulpzaamheid: opleidingsniveau (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Geslacht
Man

Vrouw

Totaal

Levert wel eens hulp aan dorpsbewoners

26 (37,1)

26 (44,1)

52 (40,3)

Levert wel eens hulp aan familieleden in Houwerzijl

8 (11,4)

8 (13,6)

16 (12,4)

Levert nooit hulp aan inwoners van Houwerzijl

28 (40,0)

16 (27,1)

44 (34,1)

Variabele

Figuur 30 - Behulpzaamheid: geslacht (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Enigszins
van
toepassing

Nauwelijks
van
toepassing

Helemaal
niet van
toepassing

Geen
mening

7 (5,4)

29 (22,5)

18 (14,0)

67 (50,4)

8 (6,2)

129
(100,0)

0-1 jaar

0 (0,0)

1 (9,1)

2 (18,2)

7 (63,6)

1 (9,1)

11 (100,0)

2-10 jaar

2 (5,0)

9 (22,5)

8 (20,0)

20 (50,0)

1 (2,5)

40 (100,0)

11 jaar of meer

5 (10,0)

15 (30,0)

3 (6,0)

24 (48,0)

3 (6,0)

50 (100,0)

Geboren en getogen in
Houwerzijl

0 (0,0)

4 (17,4)

3 (13,0)

13 (56,5)

3 (13,0)

23 (100,0)

Adolescentie (12-19
jaar)

0 (0,0)

2 (14,3)

2 (14,3)

9 (64,3)

1 (7,1)

14 (100,0)

Jongvolwassenheid (2030 jaar)

0 (0,0)

5 (31,3)

2 (12,5)

7 (43,8)

2 (12,5)

16 (100,0)

Volwassenheid (31-65
jaar)

4 (4,8)

18 (21,4)

14 (16,7)

44 (52,4)

4 (4,8)

84 (100,0)

Ouderdom (66 jaar of
ouder

3 (23,1)

3 (23,1)

0 (0,0)

6 (46,2)

1 (7,7)

13 (100,0)

Lager opgeleid

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

6 (100,0)

0 (0,0)

6 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 1

1 (6,7)

1 (6,7)

2 (13,3)

10 (66,7)

1 (6,7)

15 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 2

4 (7,7)

13 (25,0)

8 (15,4)

21 (40,4)

6 (11,5)

52 (100,0)

Hoger opgeleid

0 (0,0)

13 (27,1)

6 (12,5)

28 (58,3)

1 (2,1)

48 (100,0)

Man

6 (8,7)

13 (18,8)

9 (13,0)

35 (50,7)

6 (8,7)

69 (100,0)

Vrouw

1 (1,7)

16 (26,7)

9 (15,0)

32 (53,5)

2 (3,3)

60 (100,0)

Totaal

Helemaal
van
toepassing

Ik wil alleen in Houwerzijl wonen, ik heb geen behoefte aan contacten

Variabele
Ik wil alleen in
Houwerzijl wonen, ik
heb geen behoefte aan
contacten
Woonduur

Levensfase

Opleidingsniveau

Geslacht

Figuur 31 - Geen behoefte aan contacten (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Enigszins
van
toepassing

Nauwelijks
van
toepassing

Helemaal
niet van
toepassing

Geen
mening

61 (46,6)

38 (29,0)

15 (11,5)

11 (8,4)

6 (4,6)

131
(100%)

0-1 jaar

2 (18,2)

4 (36,4)

1 (9,1)

1 (9,1)

3 (27,3)

11 (100,0)

2-10 jaar

21 (52,5)

12 (30,0)

4 (10,0)

1 (2,5)

2 (5,0)

40 (100,0)

11 jaar of meer

26 (52,0)

12 (24,0)

5 (10,0)

6 (12,0)

1 (2,0)

50 (100,0)

Geboren en getogen in
Houwerzijl

8 (33,0)

10 (41,7)

3 (12,5)

3 (12,5)

0 (0,0)

24 (100,0)

Adolescentie (12-19
jaar)

2 (13,3)

7 (46,7)

4 (26,7)

2 (13,3)

0 (0,0)

15 (100,0)

Jongvolwassenheid (2030 jaar)

6 (37,5)

3 (18,8)

2 (12,5)

2 (12,5)

3 (18,8)

16 (100,0)

Volwassenheid (31-65
jaar)

44 (52,4)

26 (31,0)

8 (9,5)

3 (3,6)

3 (3,6)

84 (100,0)

Ouderdom (66 jaar of
ouder

8 (61,5)

2 (15,4)

0 (0,0)

3 (23,1)

0 (0,0)

13 (100,0)

Lager opgeleid

4 (66,7)

1 (16,7)

1 (16,7)

0 (0,0)

0 (0,0)

6 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 1

8 (50,0)

6 (37,5)

2 (12,5)

0 (0,0)

0 (0,0)

16 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 2

13 (25,0)

19 (36,5)

7 (13,5)

8 (15,4)

5 (9,6)

52 (100,0)

Hoger opgeleid

32 (66,7)

11 (22,9)

3 (6,3)

1 (2,1)

1 (2,1)

48 (100,0)

Man

31 (44,3)

24 (34,3)

8 (11,4)

5 (7,1)

2 (2,9)

70 (100,0)

Vrouw

29 (48,3)

14 (23,3)

7 (11,7)

6 (10,0)

4 (6,7)

60 (100,0)

Totaal

Helemaal
van
toepassing

Ik heb voldoende sociale contacten in het dorp

Variabele
Ik heb voldoende
sociale contacten in het
dorp
Woonduur

Levensfase

Opleidingsniveau

Geslacht

Figuur 32 - Voldoende sociale contacten (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Kinderenquête: Ik speel na schooltijd met kinderen uit Houwerzijl
Ja

Nee

Totaal

4 (50,0)

4 (50,0)

8 (100,0)

Variabele
Ik speel na schooltijd
met kinderen uit
Houwerzijl

Figuur 33 - Na schooltijd met kinderen uit Houwerzijl spelen (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Enigszins
van
toepassing

Nauwelijks
van
toepassing

Helemaal
niet van
toepassing

Geen
mening

78 (60,0)

35 (26,9)

5 (3,8)

10 (7,7)

2 (1,5)

130
(100,0)

0-1 jaar

8 (72,7)

1 (9,1)

1 (9,1)

0 (0,0)

1 (9,1)

11 (100,0)

2-10 jaar

24 (60,0)

7 (17,5)

3 (7,5)

6 (15,0)

0 (0,0)

40 (100,0)

11 jaar of meer

33 (66,0)

11 (22,0)

1 (2,0)

4 (8,0)

1 (2,0)

50 (100,0)

Geboren en getogen in
Houwerzijl

9 (39,1)

14 (60,9)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

23 (100,0)

Adolescentie (12-19
jaar)

4 (28,6)

7 (50,0)

0 (0,0)

3 (21,4)

0 (0,0)

14 (100,0)

Jongvolwassenheid (2030 jaar)

8 (50,0)

6 (37,5)

2 (12,5)

0 (0,0)

0 (0,0)

16 (100,0)

Volwassenheid (31-65
jaar)

52 (61,9)

22 (26,2)

3 (3,6)

6 (7,1)

1 (1,2)

84 (100,0)

Ouderdom (66 jaar of
ouder

11 (84,6)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (7,7)

1 (7,7)

13 (100,0)

Lager opgeleid

4 (66,7)

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (33,3)

0 (0,0)

6 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 1

8 (53,3)

5 (33,3)

0 (0,0)

2 (13,3)

0 (0,0)

15 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 2

27 (51,9)

17 (32,7)

3 (5,8)

4 (7,7)

1 (1,9)

52 (100,0)

Hoger opgeleid

34 (70,8)

11 (22,9)

2 (4,2)

1 (2,1)

0 (0,0)

48 (100,0)

Man

39 (56,5)

21 (30,4)

3 (4,3)

5 (7,2)

1 (1,4)

69 (100,0)

Vrouw

38 (63,3)

14 (23,3)

2 (3,3)

5 (8,3)

1 (1,7)

60 (100,0)

Totaal

Helemaal
van
toepassing

De verstandhouding tussen mij en mijn buren is goed

Variabele
De verstandhouding
tussen mij en mijn buren
is goed
Woonduur

Levensfase

Opleidingsniveau

Geslacht

Figuur 34 - Verstandhouding met de buren (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Enigszins
van
toepassing

Nauwelijks
van
toepassing

Helemaal
niet van
toepassing

Geen
mening

25 (19,7)

41 (32,3)

18 (14,2)

21 (16,5)

22 (17,3)

127
(100,0)

0-1 jaar

5 (45,5)

4 (36,4)

1 (9,1)

0 (0,0)

1 (9,1)

11 (100,0)

2-10 jaar

11 (27,5)

12 (30,0)

5 (12,5)

5 (12,5)

7 (17,5)

40 (100,0)

11 jaar of meer

4 (8,0)

19 (38,0)

7 (14,0)

11 (22,0)

9 18,0)

50 (100,0)

Geboren en getogen in
Houwerzijl

3 (13,6)

5 (22,7)

5 (22,7)

4 (18,2)

5 (22,7)

22 (100,0)

Adolescentie (12-19
jaar)

1 (7,1)

4 (28,6)

2 (14,3)

1 (7,1)

6 (42,9)

14 (100,0)

Jongvolwassenheid (2030 jaar)

3 (18,8)

6 (37,5)

2 (12,5)

3 (18,8)

2 (12,5)

16 (100,0)

Volwassenheid (31-65
jaar)

19 (13,2)

26 (31,7)

12 (14,6)

13 (15,9)

12 (14,6)

82 (100,0)

Ouderdom (66 jaar of
ouder

1 (7,7)

5 (38,5)

2 (15,4)

3 (23,1)

2 (15,4)

13 (100,0)

Lager opgeleid

1 (16,7)

1 (16,7)

2 (33,3)

0 (0,0)

2 (33,3)

6 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 1

2 (13,3)

6 (40,0)

3 (20,0)

2 (13,3)

2 (13,3)

15 (100,0)

Middelbaar opgeleid
fase 2

9 (17,3)

15 (28,8)

7 (13,5)

9 (17,3)

12 (23,1)

52 (100,0)

Hoger opgeleid

11 (24,4)

18 (40,0)

5 (11,1)

12 (13,3)

5 (11,1)

45 (100,0)

Man

14 (20,6)

21 (30,9)

14 (20,6)

10 (14,7)

9 (13,2)

68 (100,0)

Vrouw

10 (17,2)

20 (34,5)

4 (6,9)

11 (19,0)

13 (22,4)

58 (100,0)

Totaal

Helemaal
van
toepassing

De verstandhouding tussen oude en nieuwe bewoners is goed

Variabele
De verstandhouding
tussen oude en nieuwe
bewoners is goed
Woonduur

Levensfase

Opleidingsniveau

Geslacht

Figuur 35 - Verstandhouding tussen oude en nieuwe bewoners (getallen tussen haakjes zijn percentages)
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Cijfer voor de woning
Frequentie

Percentage

Valide percentage

Cijfer 4

2

1,5%

1,6%

Cijfer 6

14

10,5%

11,1%

Cijfer 7

31

23,3%

24,6%

Cijfer 8

58

43,6%

46,0%

Cijfer 9

15

11,3%

11,9%

Cijfer 10

6

4,5%

4,8%

Totaal

126

94,7%

100,0%

Ontbrekend

7

5,3%

Totaal

133

100,0%

Gemiddelde cijfer

7,7

Variabele

Figuur 36 - Cijfer voor de woning

Kinderenquête: Wat vind jij leuk aan Houwerzijl?
Frequentie

Percentage

Valide percentage

De leuke bosjes

1

12,5%

16,7%

Sinterklaas

2

25,0%

35,2%

Blij dat het geen stad is

1

12,5%

16,7%

Mooi wandelen richting
Niekerk

1

12,5%

16,7%

Paardenboerderij

1

12,5%

16,7%

Totaal

6

75,0%

100,0%

Ontbrekend

2

25,0%

Totaal

8

100,0%

Variabele

Figuur 37 - Kinderen vinden leuk aan Houwerzijl
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Kinderenquête: Wat vind jij niet leuk aan Houwerzijl?
Frequentie

Percentage

Valide percentage

Geen speeltuintje meer

1

12,5%

20,0%

Niet op de weg spelen

1

12,5%

20,0%

Weinig te doen

2

25,0%

40,0%

Niet veel vrienden

1

12,5%

20,0%

Totaal

5

62,5%

100,0%

Ontbrekend

3

37,5%

Totaal

8

100,0%

Variabele

Figuur 38 - Kinderen vinden niet leuk aan Houwerzijl
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Bijlage III – Resultaten: interviews
Historische binding
Ik heb met tien mensen gesproken uit Houwerzijl. Drie van hen zijn oorspronkelijke bewoners van
Houwerzijl en zijn er geboren en getogen. Zeven van hen zijn hier in de laatste 40 jaar komen wonen.
De oorspronkelijke bewoners voelen wel een zekere historische binding, maar voelen zich op een
andere manier verbonden dan de nieuwe bewoners. Zij daarentegen geven allen aan in zich in zekere
mate historisch betrokken te voelen tot het landschap. Deze binding is vaak gebonden aan de
vooropleiding die de respondenten hebben gevolgd, zo werden bijvoorbeeld Bouwkunde,
Geschiedenis en Biologie als opleidingen genoemd, waardoor men een speciale binding voelt met de
historie, het landschap of de bouwstijl. 5 van de 10 respondenten vertelden dat zij de historie terug
konden zien in het landschap.
Respondent 4: “Je leeft in de middle of nowhere, maar je bent heel duidelijk een onderdeel van
een heel groot oud netwerk”
Respondent 8: “Dat je nog steeds de ontstaansgeschiedenis kan lezen in het landschap, de open
ruimte, de luchten, het Reitdiep en het waddengebied, dat is wel echt mijn gebied, dus daar voel ik
me wel verbonden mee”
Deze betrokkenheid wordt vaker gedeeld met andere bewoners dan de historische binding.
Echte Houwerzielster?
Slechts één respondent geeft aan zich 100% een echte Houwerzielster noemt, dit is iemand die hier
geboren en getogen is. De nieuwe bewoners geven in ieder geval aan zich geen echte Houwerzielster
te voelen, omdat ze daarvoor nog niet lang genoeg in het dorp wonen. Drie respondenten geven aan
het misschien wel te kunnen worden in de toekomst, maar drie anderen geven aan het nooit te zullen
worden.
Tradities
Wanneer we naar tradities kijken, zien we dat deze door veel respondenten worden gewaardeerd,
maar dat men er niet altijd actief aan deelneemt.
Vier respondenten noemden het Sinterklaasfeest als een belangrijke traditie:
Respondent 4: Deze respondent heeft het initiatief genomen om het Sinterklaasfeest dit jaar
weer te organiseren: “Als ik mee kan helpen om dat weer een beetje te herstellen, doe ik dat
graag”
Respondent 8: “Toen we nog een dorpshuis hadden [...] was dat echt een evenement voor het
dorp, toen kwam hij soms met een schip aan, of met paarden [...], dan zat het hele dorp er, ook
ouderen, niet alleen met de kinderen.”
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De jaarlijkse rommelmarkt wordt drie keer genoemd, de vijf-mei-viering twee keer en Sint Maarten, de
Vereniging Dorpsbelangen, de zondagsrust en de Nacht van Electra één keer.
De Nacht van Electra wordt een nieuwe traditie genoemd:
Respondent 10: “Er is wel een andere traditie ontstaan, dat is de Nacht van Electra. [...] Dat is iets
wat wij wel heel interessant vinden. Dat proberen we ook echt wel te plannen, dat we er dan zijn.”
Vaker noemt men de Groninger taal, vier respondenten vinden dit een belangrijke traditie:
Respondent 7: “Ik vind dat zo belangrijk de Grunneger toal.”
Respondent 9: “Ik verwacht dan niet van iemand dat hij dan opeens ook Nederlands gaat praten,
ik vind het leuk als iemand dat doet, dat is zijn traditie en ook zijn waarde en dat respecteer ik.”
Respondent 10: “Wij luisteren altijd heel trouw naar Radio Noord als we er zijn.”
Daarnaast wordt ook vier keer het begrafenisritueel genoemd of de begrafenisvereniging.
Respondent 1: “dat is voor mij wel nieuw, ik vind het wel mooi. Dat je met zo’n stoet achter een
kist naar de begraafplaats loopt.”
Respondent 4: “Je leeft eigenlijk naast het kerkhof direct, elk dorp heeft zijn eigen kerkhof, je
hebt een hele directe relatie met het afscheid nemen van een leven”.
Oude bewoners noemen ook oude tradities die er niet meer zijn, zoals klootschieten, carbidschieten met
oud en nieuw, een dorpsfeest en Pasen.
Eén respondent geeft aan een hele oude traditie terug te willen halen, namelijk die van de aanzegger,
deze persoon gaat alle huizen bij langs om te vertellen wanneer er iemand in overleden, wanneer er
een baby is geboren of wanneer er nieuwe mensen in het dorp zijn komen wonen.
Economische binding
Werken in Houwerzijl
De meningen zijn verdeeld erg op dit vlak. Vier van de tien respondenten geeft aan een economische
binding te hebben of hebben gehad met Houwerzijl. Drie van hen zijn geboren en getogen in
Houwerzijl en waarderen of waardeerden deze economische binding als positief:
Respondent 6: “een 40-urige werkweek [...] daar kunnen wij onze energie blijkbaar niet kwijt”.
Respondent 7: De ideale omstandigheden zijn voor hem wel wonen waar hij ook werkt.
Degene die dat niet is kan niet leven van zijn onderneming in Houwerzijl, maar zou dat wel graag
willen. Er werd echter vaak genoemd door respondenten dat men niet kan leven van een kleine
onderneming in Houwerzijl:
Respondent 4: “je moet denk ik niet de ambitie hebben om rijk te willen worden als je hier iets
gaat ondernemen”.
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Twee respondenten geven aan in de toekomst misschien wel vanuit huis een onderneming te starten of
een klein project.
Daarnaast is er één persoon die juist wel graag een economische binding met Houwerzijl zou willen
hebben:
Respondent 3: “We hebben nu twee auto’s omdat je dat eigenlijk wel nodig hebt, er is wel een
flexbusje, maar de verbindingen zijn allemaal niet top, ik zou liever die auto wegdoen.”
Maar er zijn er drie die dit juist absoluut niet zouden willen:
Respondent 10: “In [de Randstad] hebben we werk, druk, stad noem maar op. Hier gebeurt elke
dag niks. [...] Er is hier gewoon rust, het is stil, er zijn lekker weinig mensen, je hebt veel meer
contact met de natuur, de seizoenen, je kan gewoon lekker buiten zitten, je hebt schone lucht, [...]
het is gewoon een ontzettend rustpunt. De stress trekt letterlijk de klei in.”
Ondernemerschap
Houwerzijl wordt door de meeste respondenten niet als een ondernemend dorp gezien, drie van de
tien respondenten geven aan Houwerzijl wel een ondernemend dorp te vinden, zij zeggen
bijvoorbeeld:
Respondent 7: Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de Theefabriek, de Ruimtela, de boekwinkel,
een paar dames die in het toneel zitten, dat ziet hij wel als ondernemend en heel positief.
Respondent 10: “Er is wel van alles en nog wat, [...] ik vind het geen slaapdorp”.
Drie anderen hebben er geen duidelijke mening over en vier van de tien respondenten geven aan dat
Houwerzijl niet ondernemend is, zij noemen bijvoorbeeld:
Respondent 2: “het kan wel wat bruisender”
Respondent 8: “Het is wel zo dat er wel activiteiten zijn, maar een bruisend dorpsleven, nee dat
kan ik niet vinden.”
Als we kijken naar nieuwe bedrijvigheid, dan wordt dit niet door alle respondenten gewaardeerd.
Grote bedrijvigheid zien de meeste mensen niet zitten, maar kleine bedrijvigheid wordt door acht van
de tien respondenten als positief ervaren.
Respondent 8: “een tafeltje bij de weg, als ik te veel jam heb gemaakt”
Respondent 4: “Als je te maken hebt met krimp, moet je juist je dorpen aantrekkelijker maken,
economisch aantrekkelijker, maar ook facilitair gezien aantrekkelijker.”
Twee respondenten geven aan, dat alleen bepaalde bedrijvigheid het dorp voor hen aantrekkelijker
zou maken:
Respondent 2: Meer bedrijvigheid in het dorp zou het voor hem niet aantrekkelijker maken om in
Houwerzijl te wonen, maar door een café of kroeg zou het voor hem wel aantrekkelijk worden om
te wonen qua samenzijn.
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Respondent 5: Meer bedrijvigheid zou Houwerzijl voor hem aantrekkelijker maken, maar dan wel
op het terrein van cultuur. Bijvoorbeeld wanneer er meer kunstenaars zouden komen wonen en
mensen in andere creatieve beroepen, zoals architecten.
Ook zijn er een aantal ideeën voor nieuw ondernemerschap, zo zijn er ideeën over:





Een boodschappen- en taxiservice
Een eigen architecten/DTP-bureau
Houwerzijl als Transition Town
Een dorpscafé

Affectieve binding
Gevoel bij Houwerzijl
Vier respondenten geven aan dat het gevoel dat Houwerzijl in hen oproept voornamelijk rust is, één
van vindt dit echter niet altijd positief.
Twee respondenten noemen het echt „mien dorp‟. Respondent 7 vindt het een onbeschrijflijk gevoel en
respondent 3 omschrijft het als volgt:
Respondent 3: “Elke keer als ik aan kom rijden en ik zie het torentje, dan denk ik wow dat is mijn
dorp!”.
Twee respondenten noemen tevens dat ze het gevoel hebben van thuiskomen bij Houwerzijl en ook de
ruimte wordt twee keer genoemd. Twee respondenten geven tevens aan dat ze het een warm dorp
vinden. Daarnaast worden nog woorden genoemd als groen, gemoedelijk, ontspannen, ruimte voor
jezelf en iets meer binding dan vroeger. Eén respondent geeft aan geen speciaal gevoel te hebben bij
Houwerzijl.
Sociaal dorp?
De meeste mensen, zes van de tien noemen Houwerzijl geen sociaal dorp, vier van hen vinden dat
echter wel. Ze noemen bijvoorbeeld het volgende:
Respondent 3: “Met de één ga je meer om en met de ander ga je minder om, maar ook met de
mensen waar je dan minder mee omgaat, je zegt elkaar wel hallo en gedag en ik heb ook het
gevoel, als er iets is, dan help je elkaar.”
Respondent 4: Zo had hij laatst eens opvang nodig voor de kinderen. De mensen die hij had
gebeld konden allemaal niet, dus belde hij andere mensen die hij niet zo goed kende, “die vonden
het de normaalste zaak van de wereld dat ik ze daarvoor zou vragen”.
Respondent 10: “In [de Randstad] weten we amper wie onze buren zijn, het is hier al snel socialer,
in de zin van dat mensen toch weten wat er bij mekaar gebeurt.”
Respondent 6 mist hierin de sociale activiteiten:
Respondent 6: “Toen het dorpshuis er nog was, toen hadden ze ook wel eens een borrelmiddag,
zaterdag ’s middags”
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Terwijl respondent 9 het eigenlijk helemaal niet nodig vindt dat Houwerzijl socialer wordt.
Respondent 9: Maar, zeggen ze, ze vinden niet dat het karakter van Houwerzijl moet veranderen,
voor hen hoeft het niet socialer te worden.
Anderen noemen wel mogelijkheden, zoals:










Door middel van een aanzegger
Wanneer mensen meer van elkaar zouden weten
Wanneer er een punt zou zijn van waaruit dingen geregeld zouden kunnen worden
Door initiatieven te communiceren naar iedereen in het dorp
Een transparantere belangenvereniging
Door meer dingen met elkaar te doen en elkaar te ontmoeten
Door middel van een dorpscafé
Door elkaar te vinden op gemeenschappelijke belangen, bijvoorbeeld door middel van
dienstenruil
Binding creëren door middel van culturele evenementen

Sociale relaties
Alle respondenten geven aan wel sociale contacten in het dorp te hebben, voor de één gaan deze
dieper dan voor de ander, daarin zijn ook verschillende behoeften. Hierin zijn niet echt groepen te
maken. Wel zien we dat de bewoners die geboren en getogen zijn in Houwerzijl vaak meer mensen
kennen; ook al is het maar van gezicht. Ook gaan ze vaak met elkaar om. Verder geven veel mensen
aan dat hun contacten dezelfde soort interesses hebben. De diversiteit is groot, men noemt niet altijd
de naaste buren als contacten, maar ook mensen die aan de andere kant van het dorp wonen. Ook zijn
het vaak mensen van verschillende leeftijden.
Waarde aan onderlinge verbondenheid
Alle respondenten geven aan onderlinge verbondenheid te waarderen. De meeste respondenten geven
aan het prettig te vinden, maar vinden het ook weer niet nodig om iedere dag bij elkaar op de koffie
te gaan.
Respondent 7: “je hoeft niet iedere dag bij mekaar op visite te komen”, maar even gedag zeggen
op straat tegen elkaar dat hoort erbij, dat is voor hem vanzelfsprekend.
Respondent 6: Heel veel boeren zijn vaak wel iets op zichzelf. “Daar moeten we wel voor
oppassen, dat je niet op een vierkante kilometer leeft.”
Respondent 5: “mensen zijn er voor elkaar.”
Het gehele dorp
Wanneer we praten over het gehele dorp zijn er enerzijds de mensen die zeggen hier niet zoveel zicht
op te hebben (maar vaak wel een idee hebben wat er speelt) en anderzijds de mensen die een
bepaalde scheiding zien tussen groepen. Respondent 1 geeft het volgende als reden hiervoor aan:
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Respondent 1: Ze merkt in het gehele dorp vooral dat er verschil is met in het centrum van het
dorp wonen of juist in het westen of oosten. In het centrum heb je fysiek veel meer met elkaar te
maken en heb je ook makkelijker last van elkaar, bijvoorbeeld op het gebied van het parkeren van
je auto op een vervelende plek, geluidsoverlast of ruzies waarbij partijen worden gekozen. [...] Ik
denk dat de fysieke plek waar je woont best wel bepalend is in het dorp.”
Vier respondenten noemen een scheiding tussen nieuwe en oude bewoners.
Respondent 4: Je merkt wel dat er een soort scheiding is tussen de oorspronkelijke bewoners en de
nieuwe bewoners, “maar ik denk dat die tradities, met Sinterklaas en zo’n rommelmarkt dat je dat
daarmee gladstrijkt”.
Respondent 7: “Zo’n klein dorpje, je houdt in wezen altijd wel groepjes. Als je een beetje van kunst
houdt, dan trek je naar mensen die dezelfde richting een beetje uitgaan. Als er wat te doen is, bij
de Ruimtela of bij Jan Keijzer, dan ga je daar ook heen.”
Daarnaast is er één persoon die een scheiding ziet tussen ondernemers en mensen die enkel in het
dorp wonen. Een aantal keren noemt men ook dat er zoveel verschillende soorten mensen wonen in
Houwerzijl (diversiteit). Toch noemen nieuwe bewoners regelmatig dat ze het prettig vinden dat er in
Houwerzijl zo‟n open cultuur is, waar je kan komen wonen vanuit het westen of bijvoorbeeld als
homoseksueel stel.
Respondent 5: Opvallend in het gehele dorp vindt hij vooral dat er veel verschillende
samenlevingsvormen zijn, bijvoorbeeld homoseksuele of lesbische koppels, dit vindt hij plezierig.
Normen en waarden
Qua normen en waarden worden voornamelijk de algemene normen en waarden genoemd, zoals geen
geluidsoverlast veroorzaken, je tuin een beetje netjes houden et cetera. De zondagsrust wordt nog
maar door een paar mensen genoemd, maar vaak noemt men dat dit verwaterd is of niet meer speelt.
Respondent 8 geeft het volgende aan:
Respondent 8: “toen wij hier net kwamen wonen, ging ik niet luiers ophangen op zondag [...],
daar hield je rekening mee op zondag, niet grasmaaien, dat soort dingen, die zijn eigenlijk
allemaal een beetje verwaterd, daar merk je niks van”.
Respondent 2: Ook zegt hij dat er vooral in het buitengebied op zondag niet veel gebeurt. Hij
vindt het zelf niet zo erg dat er bijvoorbeeld op zondag of in de zomer wat drukte bij de
Theefabriek is. “Ik vind het wel gezellig, ik houd daar wel van”.
Daarnaast worden bijvoorbeeld genoemd: vertrouwen in elkaar en respect hebben voor de boeren en
de taal.
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Ontmoetingsplek
Zeven van de tien respondenten geven aan een ontmoetingsplek te missen in Houwerzijl. Een aantal
mensen zien ook alternatieven voor een dorpshuis of dorpscafé, bijvoorbeeld in de oude herberg, de
Ruimtela, een woning, een schuur of een keet/caravan.
Respondent 3: “Het is gewoon leuk om een plek te hebben waar je af en toe iets kunt doen. Dat is
voor de binding voor het dorp wel belangrijk”
Twee mensen geven aan wel graag een café in het dorp te willen zien, beiden geven ze ook aan hier
initiatief voor te willen nemen. Één respondent geeft zelfs aan financieel bij te willen dragen aan een
ontmoetingsplek.
Drie mensen geven aan geen behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek, zij kunnen zich voorstellen
dat anderen hier wel behoefte aan hebben, maar geven zelf aan bijvoorbeeld gewoon bij iemand
langs te gaan, hun contacten buiten het dorp te hebben of juist voor de rust hier te wonen.
Vereniging Dorpsbelangen
De Vereniging Dorpsbelangen wordt over het algemeen als een positief iets genoemd in het dorp. Niet
iedereen ziet echter wat zij doet (2x). Twee respondenten noemen de dorpsvereniging ondersteunend.
Zo zijn een aantal respondenten bijvoorbeeld niet bekend met de data waarop bijeenkomsten zijn
waarbij ze aanwezig kunnen zijn, twee van hen gaven dit duidelijk aan. Daarnaast zijn er initiatieven
die niet in het hele dorp bekend zijn, dit geven drie respondenten aan. Ook zou men meer initiatief
kunnen nemen, noemt één respondent. Eén persoon geeft aan ook wel een e-mail in plaats van briefje
te willen ontvangen. Drie respondenten noemen dat Dorpsbelangen alleen maar uit nieuwe bewoners
bestaat en vinden dit jammer.
Houwerzijl-Online
Alle respondenten kennen de website, ze hebben echter niet allemaal een computer of internet, 2 van
de tien respondenten geven aan digibeet te zijn. 5 Respondenten geven aan af en toe gebruik te
maken van de website, 3 komen er regelmatig.







2 Respondenten bekeken de website voordat ze hier kwamen wonen.
1 Respondent geeft aan de website te gebruiken voor de Vereniging Dorpsbelangen.
2 Respondenten geven aan dat ze het leuk vinden dat alles op de website gebundeld is.
6 Respondenten bekijken foto‟s, filmpjes, activiteiten of profielen van bewoners.
1 Respondenten bekijken de website niet met een bepaald doel.
4 Respondenten willen zelf ook wel op de website.

Tips die de bewoners geven zijn:





Mogelijkheid om bijvoorbeeld groenten uit de tuin te verkopen. (1x)
Een announcement wanneer er iets nieuws op de site is geplaatst. (1x)
Een prikbordfunctie die meer toegankelijk is voor iedereen, een soort agenda. (1x)
Dorpsbelangen zou het dorp kunnen consulteren via de website (1x)
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Drie bewoners zien het heil van internet niet en geven aan dat ze het veel belangrijker vinden om
direct contact te hebben, face to face of over de telefoon.
Ruimtelijke binding
De binding met de ruimte is wat de inwoners van Houwerzijl bindt.
Huis en tuin
Het eigen huis en de tuin worden door alle respondenten gewaardeerd, de één stelt hier hogere eisen
aan dan de ander en de plannen voor de toekomst verschillen, maar er zijn op dit moment geen
respondenten die hierom het dorp binnen korte tijd zouden willen verlaten.
Respondent 9: “Het is je plekje waar je samenwoont,” zegt hij, andere mensen hebben er misschien
niets mee, maar voor henzelf zit er een emotionele waarde aan. Zij hoeft bijvoorbeeld geen kast
van een huis, het knusse vindt ze fijn.
Respondent 7: “De tuin is helemaal een pracht.”
Respondent 1: “Ze krijgen mij daar nooit meer weg.”
Respondent 10: “We hebben er natuurlijk zelf langzamerhand veel aan veranderd en verspijkerd,
we hebben het wel echt ons eigen gemaakt”. Het feit dat er überhaupt een tuin is vinden ze al
fantastisch. Voor iedereen hier is dat heel vanzelfsprekend, maar zij hebben in [de Randstad] niet
eens een balkon.
Het dorp
Met betrekking tot het dorp worden verschillende aspecten genoemd, zoals de Groningse architectuur,
de Delftse school, de authenticiteit van het dorp, de ruimtelijke samenstelling en de beslotenheid t.o.v.
de weidsheid. Daarnaast worden gebouwen genoemd waaraan men een herinnering heeft, dit wordt
voornamelijk genoemd door de „oorspronkelijke‟ bewoners. Ze noemen bijvoorbeeld het huidige
theemuseum, het huis van Jan Keijzer, de plekken waar vroeger winkeltjes zaten en de huizen bij de
haven.
Respondent 7: “wat nou het theemuseum is, daar ben ik gedoopt en dat andere kerkje waar Jan
Keijzer woont, daar ben ik altijd naar de kerk geweest.”
Het landschap
De grootste overeenkomst die de respondenten hebben is hun liefde voor het landschap, dit wordt door
iedereen zeer gewaardeerd. Een aantal voorbeelden:
Respondent 4: “Als de zon er net een beetje mooi tegenaan staat en er is net een mistwolkje
optrekkend en nog wat dauw en twee ganzen”. [...]
“En als je het op de fiets doet kan het soms eindeloos ver weg zijn, dan moet je tegen de wind in
fietsen [...], er kan van alles gebeuren, ook al is de haven in zicht.”
Respondent 5: “Het is maar een klein besloten dorpje, maar die weidsheid...”
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Respondent 6: “Als wij wat rustiger aan doen, dan gaat dat landwerk nog wel een tijdje door, dat
geploegde land dat vind ik ook prachtig”.
Respondent 9: “Dat je nog in zo’n landschap zo’n kuiltje ziet, oh daar liep vroeger een riviertje, je
hebt een enorm uitzicht, er komen nu in deze tijd allemaal ganzen over gevlogen.”
Veranderingen in de ruimte
Wat veranderingen in de ruimte betreft die de binding met de ruimte hebben beïnvloed noemden vijf
respondenten het Kerkepad dat niet meer begaanbaar is. Daarnaast noemden twee respondenten
veranderingen in het landschap, één noemde een positief aspect (meer fietspaden), de ander noemde
een negatief aspect (rechttrekken landschap).
Twee oorspronkelijke bewoners noemen beide dat ze mee zijn gegroeid met de veranderingen.
Respondent 6: De fietspaden rondom Houwerzijl bijvoorbeeld, dat vindt hij mooi, ze mogen als ze
bezoek hebben graag dat rondje lopen. Dat was twintig jaar geleden helemaal niet mogelijk.
Wat mag er nooit veranderen in Houwerzijl?
Wanneer we kijken naar wat van de respondenten nooit mag veranderen in Houwerzijl, noemt men
vooral ruimtelijke aspecten. Zo noemt men het haventje, de ruimtelijkheid en de natuur, het cultureel
erfgoed, de beeldbepalende woningen, de oude huizen, de doorstroom van verkeer in het dorp, het
silhouet, de historische structuur, het landelijke, de eigenheid van het dorp, de ruimtelijke
kleinschaligheid en het donker.
Respondent 8: “Het karakteristieke van het Groninger landschap wordt heel erg bepaald door die
dorpen en door die oranje typische kleur van de bakstenen [...], dat maakt het dorp wel.”
Respondent 10: Er is hier al niet zoveel te doen, dus je moet het heel erg hebben van wat er is.
Daarnaast noemt men activiteiten, zoals de rommelmarkt en Sinterklaas en dat er geen groot
ondernemerschap mag komen. Ook de Theefabriek wordt genoemd en de tolerantie van de mensen
die er wonen.
Respondent 1: “Dat alle soorten mensen er mogen blijven wonen of dat het in ieder geval die
uitstraling is.”
Houwerzijl wordt aantrekkelijker om te wonen als:










Er een dorpshuis komt (3x)
Er een café komt (2x)
Er nog meer groen komt (1x)
We minder afhankelijkheid zijn van energie (1x)
Er een collectieve groenten- en vruchtentuin komt (1x)
Er meer sociale samenhang is (1x)
Het theemuseum minder auto‟s trekt (1x)
Er minder geluidsoverlast van boeren is (1x)
Er verdere ontwikkeling komt in de tentoonstellingssfeer (1x)
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De doorstroom in het dorp wordt verbeterd (1x)
Er een dorpsfeest komt (1x)
De wegen beter zouden zijn (1x)
De bedrijvigheid de rust niet verstoort (1x)
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