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Deze dorpsvisie is door de Vereniging 
Dorpsbelangen Huizinge opgesteld en is het 
resultaat van inbreng van bewoners op de 
algemene ledenvergaderingen van november 
2017 en november 2018. Daarnaast is er input 
ontvangen naar aanleiding van oproepen in 
nieuwsbrieven, sessies in 
bestuursvergaderingen van Dorpsbelangen en 
door middel van enkele interviews met 
bewoners. Ook zijn de nog relevante punten 
van de vorige Dorpsvisie, 2005-2015, 
meegenomen.

Het doel van dit document is weer te geven 
welke aspecten van het dagelijks leven in 
Huizinge extra aandacht behoeven en 
welke we zelf of met behulp van andere 
partijen kunnen aanpakken om de 
leefbaarheid in ons dorp verder te verbeteren.
 
Huizinge, oktober 2019

Aanleiding



Huizingers

Wij zijn de 140 trotse bewoners van deze tweeduizend jaar oude wierde. Huizinge is het 
dorp van Abt Emo en van de familie van Johan Huizinga: de meest vertaalde Nederlandse 
wetenschapper. Dit dorp, omringd door ruimte en groen, ademt historie. Hier is tegelijk 
volop leven, boerenbedrijf en weldadige rust. En als er echt iets gebeurt dan blijft het niet 
onopgemerkt! Toen onze bodem in 2012 beefde, heviger dan ooit, werd Nederland wakker.

Wij Huizingers gaan onze eigen gang maar komen in beweging wanneer we elkaar kunnen 
of moeten helpen. We staan sterk voor ons dorp en willen het verantwoord doorgeven.



Wandelend langs het Huizinger Maar, de 
wierde op richting de Johannes de Doperkerk, 
naar de begraafplaats en via Plaats Melkema 
over de landerijen naar het transformator-
huisje: Huizinge ademt historie. 

Het dorp is dan ook zo’n 2000 jaar 
geleden ontstaan op de oeverwal van de oude 
Fivelbedding en de kwelderrug die vanuit 
de Waddenzee is opgeslibd. De bewoners 
zorgden ervoor dat ze in natte tijden droge 
voeten hielden door hun huisjes te bouwen op 
grond verhoogd met mest, afval en overig 
organisch materiaal. Deze huiswierden 
groeiden uit tot een dorpswierde. 

Los van een afgraving aan de westzijde van de 
kerk is de wierde nog grotendeels intact. De 
wierde van Huizinge is dan ook een 
beschermd archeologisch Rijksmonument.

Het open karakter van het eeuwenoude 
agrarische landschap wordt gekoesterd en 
door de boeren in stand gehouden. 

Huizinge anno 2019 is vooral gericht op 
Middelstum voor winkels en voorzieningen. 
De Eemshavenweg zorgt voor een goede 
ontsluiting naar Groningen met de auto. Voor 
vervoer per bus zijn we aangewezen op 
Middelstum. Er vestigen zich de laatste jaren 
weer gezinnen met jonge kinderen waardoor 
de bevolkingsopbouw aardig gespreid is.

Kenschets

Archeologisch monument, verlaten huiswierde E.L. Ubbensweg



Thema’s

Grazende schapen op de afgegraven wierde

Centrale vraag is hoe we de leefbaarheid van het dorp verbeteren. Daar werken 
we samen aan, aan de hand van de volgende thema’s:

1. Het fysieke karakter van het dorp
Het monumentaal erfgoed en het karakteristieke dorpsgezicht 
staan onder druk door mijnbouwschade, mogelijke versterking, 
sloop- en nieuwbouw.

2. Sociaal-cultureel
Hoe houden we de rijke geschiedenis van het dorp levend. Hoe 
zorgen we voor continuïteit in het activiteitenaanbod. 
En kunnen we zorgen voor een positievere beeldvorming na de 
imagoschade van de aardbevingen?

3. Infrastructuur
Het verbeteren van de verkeersveiligheid en voorzieningen.

4. Huizinge Groen
Een groen welkom in Natuurlijk Loppersum.

5. Energietransitie
Is er voldoende voedingsbodem voor een collectieve nieuwe 
energievoorziening?

Jeugdige energie bij het haventje



De aardgaswinning heeft voor Huizinge 
ingrijpende gevolgen. Ons dorp en 
omstreken werd in 2012 getroffen door de 
zwaarste beving tot nu toe. Vrijwel iedere 
woning heeft te maken met schade of 
aanpassingen aan de woning. Het 
dorpsgezicht staat onder druk en er bestaat 
grote onzekerheid omtrent een mogelijke 
versterkingsoperatie en schadeafhandeling. 
Voor het dorpshuis ligt wel een 
versterkingsplan klaar, ten behoeve van 
behoud van dit monument. Op moment van 
schrijven is onduidelijk wat er gebeurt met het 
al dan niet versterken van overige panden in 
ons dorp. Het erfgoedplan van de Nationaal 

Coördinator Groningen schrijft kaders voor die 
van invloed zijn bij een mogelijke 
versterkingsoperatie. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen karakteristieke 
panden, monumenten en panden zonder 
status. Ons beschermde dorpsgezicht speelt 
hierin helaas geen rol van betekenis.

1. Het fysieke karakter van het dorp
Samen houden we Huizinge sterk

 

Wat gaan we doen, 
waar gaan we voor zorgen

We willen als dorp gehoord en 
gecompenseerd worden voor geleden 

fysieke, emotionele en imagoschade door 
aardgaswinning. 

Versterkingsplannen van de overheid dienen 
op een eerlijke, zinvolle en betrouwbare 
manier tot stand te komen waarbij de 

gemeenschap betrokken is.

Indien op grote schaal versterkt moet worden 
willen wij dat onder begeleiding van een team 

van architecten.

Onze Versterkingscommissie volgt de 
ontwikkelingen op het gebied van versterking 

en speelt tijdig in wanneer actie vereist is.

Samen met de gemeente onderzoeken hoe 
de status beschermde dorpsgezicht zijn naam 

echt eer aan kan doen.

Monumentale boerderij Eenkemaheerd en Torenstraat

Historische bebouwing aan de Marialaan, ook wel 
’t Gankje genoemd



2. Sociaal-cultureel
Communicatie tussen generaties voor een levendig dorp

Om de verhalen van de mensen, de gebouwen 
en een actief verenigingsleven te waarborgen, 
is communicatie tussen generaties onmisbaar. 
Het dorp biedt talloze ontmoetingsplekken 
waar activiteiten plaatsvinden: van een lezing 
of concert in de kerk tot een darttoernooi in 
het dorpshuis, van bridgeavonden tot ijswed-
strijden op de singels van de Plaats Melkema. 

Continuïteit in het activiteitenaanbod is van 
belang voor de saamhorigheid binnen het 
dorp. Betrokkenheid van verschillende gener-
aties is daarin van belang. Dorpsbelangen wil 
ruimte bieden aan nieuw en bestaand initiatief 
met financiële en facilitaire ondersteuning. Om 

tot een goed gevulde activiteitenagenda te 
komen is een samenwerking tussen de kerkge-
meenschap, Huizinger culturele stichting EMO, 
de historische vereniging, de bridge-, klaver-
jas- en ijsclub of de culturele stichting Beetke 
Benieuwd uit Middelstum van belang.

 

Wat gaan we doen, 
waar gaan we voor zorgen

Ruimte voor incidentele evenementen in de 
herinrichtingsplannen van het Haventje.

Het realiseren van een ‘digitaal dorpsplein’ 
(website) voor bewoners en nieuwsgierigen: 

een online omgeving met algemene 
informatie en een activiteitenagenda; waar de 
verhalen van het dorp, het heden en verleden 

in beeld en geluid centraal staan, mogelijk 
met een besloten groep voor vraag en 

aanbod.

Continuïteit in de nieuwsbrief.

Duidelijkheid over begraafmogelijkheden en 
de bekostiging daarvan.

Mogelijkheden verkennen van Noaberschap 
samen met de Kerkelijke gemeente of met 

dorpscoöperatie Middelsoam.

Door bewoners in stijl van De Ploeg gemaakte doeken voor Tocht om de Noord 2018

Priksleewedstrijden op de gracht van Plaats Melkema



2. Sociaal-cultureel
Communicatie tussen generaties voor een levendig dorp

Beeldvorming
Waar Huizinge voor de meeste bewoners 
vooral een prettig thuis is, staat ‘Huizinge’ in 
de media symbool voor de zware beving van 
2012; een foto in de krant van een delegatie 
voor de scheve muur van Plaats Melkema. De 
tijd zal dat stempel doen verdwijnen maar 
door ook op andere manieren zichtbaar te 
zijn, kunnen we invloed uitoefenen op de 
beeldvorming die meer recht doet aan onze 
beleving. Door de diversiteit van ons dorp in 
beeld te brengen, laten we zien wat dit dorp te 
bieden heeft. Sociale en materiële zaken zoals 
saamhorigheid, trots en woningwaarde zijn 
gebaat bij een positief imago.

EMO
Dit is niet alleen de 

naam van de beroemde 
abt die hier rond 1200 
de kerk voorging. Abt 

Emo schreef de Kroniek 
van het Klooster van 

Bloemhof, een belangrijke 
geschiedschrijving van de 
13e eeuw.  Emo is ook de 

naamgever van de culturele 
stichting van Huizinge: 

Een Moment Ontspanning. 
Zij organiseren jaarlijks een 
groot cultureel evenement 

voor alle inwoners.

Huizinger Prentenkabinet : objecten met een speciale betekenis voor de bewoners

Allerzielen lichtjestocht : een lichtje voor iedereen die ons is ontvallen



Er wordt gewerkt aan verkeersveiligheid, 
verbetering van voorzieningen en onderhoud. 
De Plaats Melkema is door Het Groninger 
Landschap aangekocht waardoor 
onderhoud en openstelling van de singels 
voor de komende 30 jaar gegarandeerd zijn. 
Door het pand weer te laten bewonen, worden 
vernielingen een halt toegeroepen. 

Door de jeugdcommissie is een begin gemaakt 
aan de aanpak van de verouderde 
speelweide die met gemoderniseerde 
toestellen een veilige speel- en 
ontmoetingsplek blijft. 

Het dorpshuis ’t Ol Schoultje wordt in het 
kader van de versterkingsoperatie 
gerenoveerd, waarbij veel aandacht is voor 
verduurzaming en een upgrade van faciliteiten 
zoals Wi-Fi, PIN-mogelijkheid en een 
toegankelijke AED-defibrillator.  

Het haventje wordt groots aangepakt en 
omgetoverd tot een heerlijke rust- en 
droomplek waarbij mogelijkheden zijn voor 
kleine voorstellingen.

Huizinge is sterk afhankelijk van ‘centrumdorp’ 
Middelstum. Het behoud van 
verenigingsleven en voorzieningen (ouderen- 

en gezondheidszorg, supermarkt, winkeliers, 
sporthal, zwembad, bieb, onderwijs) aldaar zijn 
van groot belang voor leefbaarheid van ons 
dorp.

3. Infrastructuur
Werk in uitvoering voor een toekomstbestendig dorp 

Plaatsing bankje door bewoners vanwege 100-jarig bestaan van de begraafplaats

Schapenvachten vilten



3. Infrastructuur
Werk in uitvoering voor een toekomstbestendig dorp 

 

Wat gaan we doen, 
waar gaan we voor zorgen

Monitoren van de versterking en verbouw
van het dorpshuis.

Verduurzaming en een facilitaire upgrade 
van het dorpshuis (Wi-Fi, audiovisueel, PIN 

betalingen, verbetering akoestiek). Door onze 
Inrichtingscommissie is een nieuwe indeling 
gemaakt waarmee het dorpshuis tot in verre 

jaren een thuis kan zijn voor de diverse 
activiteiten.

Aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties 
bij de speelweide en op kruispunten. 

Samen met de gemeente en Veilig Verkeer 
Nederland blijven we ons inzetten om de 

verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren, 
bijvoorbeeld door bewustwordingsacties 

en afspraken met transport- en 
loonwerkersbedrijven.

 
Het onderhouden van het Huizinger 

Ommetje.

Verkennen mogelijkheden nieuwe 
wandelpaden.

Samen met de gemeente bekijken of een 
veilige fietsroute naar Middelstum mogelijk

is door de aanleg van een fietspad.

Verbeteren OV-mogelijkheden en 
-aansluitingen. We pleiten o.a. voor een 

busdienst over de Eemshavenweg met een 
stop bij toerit Delleweg.

Mogelijkheid onderzoeken van een 
gezamenlijke gereedschapsschuur.

Schoonmaakploeg zwerfvuil opruimen met Nederland Schoon

Door kinderen ontworpen verkeersbord



4. Huizinge Groen
Kleurrijk tuindorp in ‘Natuurlijk Loppersum’

Huizinge is met handen vol groene vingers 
het bloeiende hart van Gemeente Loppersum. 
Bij beide dorpsentrees en langs het Huizinger 
Maar zijn door bewoners nieuwe Meidoorns, 
Iepen en Malussen geplant, tuintjes bloeien 
weelderig. Er zijn stukken berm geadopteerd 
van de gemeente en ingezaaid met een 
mengsel van wilde bloemen, bollen en knollen 
om zo de bijen en insecten een goede plek te 
geven. 

In ruimtelijke plannen zoals voor het 
haventje wordt rekening gehouden met nieu-
we (en behoud van bestaande) beplanting. 

De groenstrook bij de speelweide is een ideale 
plek voor een minibosje (‘Tiny Forest’) voor 
kinderen om te spelen en voor de insecten en 
vogels. 

Huizinge is gastvrij voor vogels en andere 
soorten die het moeilijk hebben proberen 
we te helpen door het aanbrengen van meer 
groen en door nestkasten op te hangen. 

Donkere nachten zijn een waardevolle beleving 
in onze wereld van overvloedig kunstlicht. In 
Huizinge koesteren we duisternis van het 
landelijk gebied.

 

Wat gaan we doen, 
waar gaan we voor zorgen

Voor onderhoud en aanplant van groen is 
een Snoei & Groencommissie in het leven 

geroepen.

Voor de speelweide wordt onderzocht of 
er een Tiny Forest of een natuurspeelplaats 

kan worden aangelegd aan de noordwestzijde. 

Nestgelegenheden creëren voor vogels.

Bewaken van de duisternis en waar mogelijk 
terugdringen van lichthinder.

Organiseren van schoonmaakacties, 
bijvoorbeeld in samenwerking met 

Nederland Schoon.

Beschikbaar stellen van hondenpoepzakjes 
en hondenbezitters attenderen op de onge-

wenste effecten van de uitwerpselen.

Door bewoner met bloemenmengsel ingezaaid perceel



4. Huizinge Groen
Kleurrijk tuindorp in ‘Natuurlijk Loppersum’

Huizinge is een schoon dorp maar toch is er 
soms overlast van hondenpoep en zwerfvuil 
op de uitvalswegen. Met bewoners en 
gemeente proberen we deze hinder te 
verminderen en te voorkomen. 

Ook in het dorpshuis proberen we zo min 
mogelijk afval te maken, onder andere door 
het niet meer gebruiken van wegwerpplastic.

Planten van meidoornhagen bij de komborden

Snoeicommissie
De Huiziger Groei & Snoeicommissie is in 

2018 opgericht en bestaat uit 6 vaste leden 
en enkele andere enthousiate inwoners 

die regelmatig de handen uit de mouwen 
willen steken om groen aan te planten of te 

onderhouden.



5. Energietransitie
Een frisse start met nieuwe energie

Als Huizinge symbool staat voor de zwaarste 
beving, zouden we ook het dorp kunnen zijn 
dat als eerste collectief de gaskraan 
dichtdraait. 

Met nog geen 50 huishoudens, een veelheid 
aan goodwill, ruimte, wind en zonlicht is dat 
een haalbaar en overzichtelijk doel. 

Het dorp dat niet bij de pakken ging neerzit-
ten maar voorop is gaan lopen in de 
energietransitie. In buurdorpen zijn collectieve 
initiatieven waar we bij kunnen aansluiten.

 

Wat gaan we doen, 
waar gaan we voor zorgen

Inhuren van expertise om mogelijkheden 
voor energietransitie te inventariseren voor 

het hele dorp.

Aansluiten bij bestaande initiatieven en 
coöperaties.

Voor het dorpshuis halen we onze energie 
van energiecoöperatie Middelstroom.

Energieneutraal maken van ons dorpshuis.

Met elkaar minder energie verbruiken door 
bewustwordingsacties met bijvoorbeeld de 

RUG of Hanzehogeschool.

Huizinge gezien langs het Maar

Dorpshuis
Ons dorphuis ‘t Ol Schoultje gaan 

we goed isoleren waardoor het 
gasverbruik naar verwachting 

meer dan gehalveerd gaat 
worden. 

Elektriciteit halen we 
uit zonne-energie via 

energiecooperatie Middelstroom.
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Foto’s
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Opmaak
Akko Muskens
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