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Het dorp Grou moet uitgroeien tot dé watersportplek voor Leeuwarden. Maar voor-

lopig maakt het een rommelige indruk. Na jarenlange stagnatie verrijst er nu een 

kloek bouwwerk op de Volmawei. Het gebouw, een ontwerp van plaatselijk archi-

tect Rein Hofstra, doet veel voor de dorpsbeleving en opent de blik op het Pikmeer.

E E n  k ro o n  o p  E E n 
‘ M i n n E  Fi n n E ’
A ppA rt em en t en com pl e x  i n  G ro u

Het op het eerste gezicht overzich-

telijke gebouw heeft een hoogst 

complexe structuur met balkons, 

loggia’s en inpandige open vides.
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De voormalige gemeente Boarnsterhim, met Grou en zijn 

verschillende buurtschappen nog geen zesduizend zielen 

groot, heeft, sinds het in 2014 werd ingelijfd bij de ge-

meente Leeuwarden, flinke ambities. De pittoreske histo-

rische dorpskern is vooral aan de westkant, richting de af-

slag van de A32, in de loop der jaren nogal rommelig 

uitgebreid, met doorsnee woningbouw, bedrijfspanden 

en op de scheepvaart gerichte loodsen en werven, die uit-

geven op de kanalen die aan de noord- en de zuidkant lig-

gen. Aan de oostzijde lopen alle landwegen dood. Grou 

ligt op een landtong en wordt daar begrensd door het Pik-

meer. Meerdere jachthavens zijn er te vinden, want voor 

een zeil- of motorboot is dit een ideaal beginpunt voor 

een tocht in alle richtingen over de uitgestrekte Friese wa-

terwegen of bijvoorbeeld naar het nabijgelegen Nationaal 

Park de Oude Venen.

Verbinding tussen dorp en meer ‘Grou ligt op een 

kwartiertje rijden met de auto van Leeuwarden’, legt Rein 

Hofstra de kansen voor zijn dorp uit. ‘In Leeuwarden is 

bedacht dat het hier eigenlijk dé watersportplaats voor de 

Friese hoofdstad is. De gemeente ontvangt al veel water-

sporters, maar dat zouden er nog veel meer moeten wor-

den. Dat heeft in de gemeentelijke politiek ook voor meer 

elan gezorgd.’

Want echt open naar het meer ligt het dorp nu ook weer 

niet. Enige honderden meters liggen tussen de oever van 

het meer, de jachthaven en de horeca aldaar en het eigen-

lijke dorp. Met name de Volmawei was tot voor kort een 

woest en leeg gebied. ‘Zo’n gebied heet in het Fries een 

‘minne finne’, dat betekent slechte weidegrond, er groeit 

weinig op’, glimlacht Hofstra, wiens architectenkantoor 

Hofstra-Douma (‘Douma is al een tijdje gepensioneerd, 

de naam is gebleven’) is gevestigd in een bijzonder, gro-

tendeels houten huis net buiten het dorp. 

Verderop op de Volmawei heeft bebouwing gestaan die 

weer is afgebroken, het terrein lag alweer een tijd braak. 

Links van de Volmaweij leidt de nieuw aangelegde weg naar het meer en de haven, die ook meer naar rechts toegankelijk blijft

De driehoek van schoon metselwerk legt een relatie tussen het 

nieuwe gebouw en het historische dorp

De achterzijde grenst aan de minne finne met daar achter de haven. De appartementen hebben 

alle daar ook goed zich op.
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Tot een projectontwikkelaar de stoute schoenen aantrok 

en begon over bebouwing van die plek. Een gebouw met 

huur- of koopappartementen dat door vorm en ligging 

een verbinding kan vormen tussen dorp en meer. ‘In totaal 

heeft het wel 15 jaar geduurd, ikzelf ben er zo’n 7 jaar bij 

betrokken geweest’, vertelt Hofstra. ‘Er waren veel me-

ningen over in het dorp en dan is er moed nodig om stap-

pen te zetten.’

Kloek gebouw Maar nu staat het er dan eindelijk. Een 

kloek appartementengebouw met in totaal 6 woningen, 

drie verdiepingen hoog, gemaakt van gebruikelijke mate-

rialen als beton, staal, houtskeletbouw en kalkzandstenen 

binnenmuren. Apart aan de bouw is vooral dat het ge-

bouw, wegens de drassige ondergrond en het sparen van 

omringende bebouwing, met drukpalen is gerealiseerd. 

Energetisch is het pand, door extreem dikke muren,  zeer 

zuinig. Het heeft zonnepanelen. De buitengevel is met 

hout bekleed. 

Er werd een weg voor het gebouw verlegd, waardoor de 

looproutes langs en over de Volmawei helderder werden 

en waardoor het complex slimmer gepositioneerd kon 

worden. Het sluit nu direct aan op de, lagere, bestaande 

dorpsbebouwing zonder die met zijn massa in de schaduw 

te stellen. Het natuurgebiedje blijft bewandelbaar en de 

link naar het meer wordt gelegd. Het gebruik van hout is 

een essentieel deel van dat effect. Net als overigens de 

verdere vormgeving.

Maximaal uitzicht, minimale inkijk Hofstra: ‘Dat 

het gebouw puntdaken met dakpannen moest krijgen was 

voor mij meteen al wel duidelijk, als referentie aan het 

oude dorp. Door de gebouwvolumes in elkaar te schuiven 

en te spelen met de hoogtes van de nokken kon ik het la-

ger maken waar dat naast de bestaande huizen moest, en 

hoger waar dat kon.’ Overigens worden veel van de kap-

pen niet-traditioneel in het ontwerp toegepast. Sommige 
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Locatie: Volmawei, Grou. Programma: 6 appartementen. Opdrachtgever: Haenes, Grou. Architect: Rein 

Hofstra, Hofstra-Douma architecten, i.s.m. Sipma Heerenveen. Constructeur: Meijer en Joustra, Heerenveen. 

Aannemer: SHP bouwbedrijven Grou. Houtleverancier: Miedema bouwmaterialen Leeuwarden. 

Gevelbekleding: Agabi. Bruto vloeroppervlakte: 2200 m2. Bouwperiode: mei 2018 t/m juli 2019. Bouwkosten: 

€ 1.200.000 excl. btw.
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Eigenlijk is alleen van boven goed te zien hoe gecompliceerd de dakstructuur en het ‘inpandige’ deel van het gebouw is vormgegeven.

dakvlakken worden doorbroken door een soort dakkapel, 

andere hebben een open gevelopening en dienen als 

overkapping van een inpandig terras. Hofstra heeft so-

wieso heel goed gelet op zichtlijnen. Alle appartementen 

hebben wel ergens zicht op het Pikmeer, de meeste kijken 

ook mooi uit over het dorp. Door uit de op het eerste ge-

zicht heel gelijkmatige en eenvormige gevels de (prefab) 

balkons of hoeken van de woning te laten uitsteken, 

speels bekleed met metaal, zorgt het ontwerp voor maxi-

maal uitzicht en voorkomt het tegelijk zoveel mogelijk in-

kijk van buren of omwonenden. Overigens zijn er soms 

ook weer wel verassende intieme doorkijkjes. Zo kan van 

een hoger gelegen, afgeschermd terras naar beneden ge-

keken worden op het eveneens afgeschermde terras van 

de benedenburen.

Houten gevelbekleding In dit spel van zien en gezien 

worden heeft Hofstra ook de houten gevelbekleding be-

trokken. Die is op sommige plaatsen niet alleen bekle-

ding, maar vormt ook soms een soort borstwering, ver-

schaft met lamellen schaduw of omhult je als een 

scheepshuid als je op je terras uitkijkt over het meer.

‘Ik heb me voor de toepassing van het hout laten inspire-

ren door historische industriële gebouwen die je hier en 

daar in Friesland nog kunt vinden maar die vooral ook op 

oude foto’s te zien zijn’, vertelt hij. ‘Dan heb je het over 

werven, droogschuren, onder andere voor hout: vroege 

industriële gebouwen. Die werden heel vaak van hout ge-

maakt, stonden midden in de oude dorpen en detoneer-

den daar geheel niet. Ze sloten juist aan bij het dorp, 

maakten er deel van uit. Had ik voor baksteen of beton 

gekozen dan was het veel te streng en te massaal gewor-

den, nu past het bij de streek en de sfeer van het dorp. Ui-

teraard heb ik daar wel een moderne variant voor geko-

zen: verduurzaamd gevelhout van Agabi, geleverd door 

Miedema Bouwmaterialen in Leeuwarden.’ Inderdaad 

zijn ook verder in het dorp houten botenhuizen te vinden, 

is het plaatselijke theehuis aan de waterkant deels van 

hout en staan er verderop langs de vaart een aantal hogere 

appartementsgebouwen in de vorm van bollende zeilen 

die ook met hout bekleed zijn. Maar dat telt misschien 

niet, want die heeft Rein Hofstra zelf ontworpen.   •

J a n  M a u r i t s  s c h o u t E n
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