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Boerderij in het dorp 
Ergens verderop aan de Dorpsweg staan een 
paar dorpelingen gemoedelijk met elkaar te 
praten als we het erf oprijden van veeboer 
Jan van der Es. De boerderij van Maatschap 
van der Es staat redelijk dicht op de straat. 
Wat verderop zie je stallen en landerijen voor 
zo’n honderdvijftig stuks vee, vooraan op het 
terrein staat een typische jaren dertig woning. 
Daar ontmoeten we Van der Es en zijn vrouw 
Fenneke aan een grote tafel in de landelijke 
keuken. 

Van der Es is een man van weinig woorden. 
Zijn ogen nemen echter alles op en er wordt 
goed nagedacht. Vrijwel zijn hele leven, 64 
jaar, heeft hij in Onnen gewoond. Jaren terug 
in de tijd en iets verderop in de straat boerden 
zijn ouders. Van der Es herinnert zich dat er 
vroeger veel meer boeren in Onnen waren 
dan tegenwoordig. Ze waren allemaal veeboer, 
maar deden er ook een beetje akkerbouw bij. 
De opbrengsten waren in kleine aantallen. 
Zakken aardappelen en graan, net genoeg om 
in het eigen dorp te verkopen. ‘Zo waren we 
wat meer zelfvoorzienend met elkaar.’ 

Dat de boerderijen in Onnen zo met het dorp 
zijn verweven, lijkt voor buitenstaanders best 
bijzonder, maar voor de mensen in Onnen is 
dit vanzelfsprekend. Van der Es vertelt dat er 

Het Dorp

Het dorp Onnen slingert rustig door een 
afwisselend landschap. Boerderijen en 
huizen staan om en om, wat slaperig, 
in een landelijke omgeving. Ze lijken 
functioneel maar liefdevol gedropt langs 
een lange dorpsweg met grote tuinen 
tussen groene landerijen.  
Onnen hoort bij de gemeente Groningen, 
maar een vleugje Drents gevoel geeft 
het je ook. Mooi gelegen tussen oude 
natuurgebieden zoals de Onnerpolder, 
de Onner Es en het Steenberger Veen. 
Niet voor niets is dit dorp, met ruim 
zevenhonderd inwoners, de laatste jaren 
populair geworden als woondorp voor 
rustzoekende forenzen.  
Goed verzorgd en karakteristiek, ademt 
Onnen vooral landelijkheid en rust. 

eens een koppeltje jonge koeien was ontsnapt 
en dat hij toen een telefoontje kreeg van 
een notaris die inmiddels al een half jaar iets 
verderop in de straat woonde. Er liepen koeien 
in zijn tuin, of deze misschien van Van der Es 
waren? Lachend werd toen kennisgemaakt. De 
notaris had eerder nog niet gemerkt dat er ook 
een boerderij in het dorp was. 

Tijden veranderen 
De meeste boerenbedrijven zijn inmiddels 
gestopt. Het land is heringedeeld of verkocht, 
de boerderijen verbouwd tot woonhuizen. 
‘Er is zoveel meer verdwenen’, vertelt van der 
Es. De winkels, de scholen en aan het einde 
van dit jaar sluit ook de laatste kerk in Onnen 
haar deuren. De enige nog wel bestaande 
voorziening hier is het dorpshuis. ‘Een 
belangrijke plek om te behouden, dit is nog 
de enige plek in het dorp waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten’, vinden Jan en Fenneke. 

De samenstelling van het dorp heeft Van der 
Es flink zien veranderen de afgelopen jaren. Er 
wonen steeds meer forenzen. Geen vervelende 
ontwikkeling, vindt hij. De huizenprijzen zijn 
hierdoor wel enorm gestegen en niet meer 
betaalbaar voor de meeste jongeren die hier in 
Onnen zijn opgegroeid. Maar de huizen worden 
wel mooi opgeknapt en goed onderhouden. 
Sommige nieuwe dorpsgenoten wonen en 
rusten alleen maar in Onnen, anderen willen 
juist actief meedoen aan activiteiten. Een 
belangrijke gezamenlijke activiteit vindt Van 
der Es de bevrijdingsfeesten, die iedere vijf jaar 
plaatsvinden. Ook op zijn boerderij zijn al vele 
praalwagens gebouwd. ‘Het samen bouwen 
aan zo’n mooie wagen is nog mooier dan de 
optocht zelf.’ 

T   Inge Zwerver 
  
F   Fred Reiffers
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Opvolging voor de boerderij lijkt er niet te 
zijn. ‘Het is nu eenmaal zo,’ zegt van der Es 
berustend. ‘Als er een  moment komt dat we 
de boerderij gaan verkopen, dan blijf ik niet 
in Onnen wonen. Ik kan het eerlijk gezegd 
niet aanzien als iemand anders hier het 
bedrijf voert.’ Maar Van der Es maakt zich 
geen zorgen over de toekomst, hij heeft al 
zoveel veranderingen op zich af zien komen 
en meegemaakt binnen het boerenbedrijf. ‘Ik 
heb ontdekt dat alles altijd goed komt en daar 
vertrouw ik steeds meer op.’ 

De plek van Jan van der Es 
Als Van der Es gevraagd wordt naar zijn 
mooiste plek van Onnen twijfelt hij geen 
moment. Met warme ogen wijst hij naar een 
foto aan de muur in keuken: een afbeelding 

van de Onnerpolder met poldermolen De Biks. 
‘Dit land is nu eigendom van het Groninger 
Landschap, maar was vroeger van ons. Er 
waren toen nog weilanden waar onze koeien 
liepen en waar we op warme zomeravonden 
melkten, maaiden en hooiden. De vele vogels, 
de vrijheid en de schoonheid, dat staat me nog 
altijd bij.’ 

De Onnerpolder  
Het Groninger Landschap beheert 
tegenwoordig deze veenweides en bevordert 
met verschillende maatregelen onder andere 
de stand en diversiteit van weidevogels. In de 
zomerpolders zie je bijzondere vogelsoorten 
en zelfs de zeearend leeft tegenwoordig in dit 
gebied. 

De man van het dorpshuis 
We verlaten de boerderij van Jan en Fenneke 
en schieten een stukje verderop langs de 
Dorpsweg, linksaf een straatje in. Daar staat 
aan de Bakkerweg dorpshuis De Tiehof. Het 
gebouw ligt aan een pleintje en kijkt met een 
mooi terras aan de achterkant uit over de 
Onnerpolder. Het dorpshuis is opgericht in 
1983 en is in 2012 verbouwd en aangepast 
aan de tijd. De Onner bevolking heeft zelf 
de handen uit de mouwen gestoken en het 
Praethuys voorzien van nieuw meubilair, 
een nieuwe vloer en een likje verf. Dit stukje 
dorpshuis heeft nu nog steeds de sfeer van een 
gezellig bruin café. 

De Tiehof is de laatste voorziening in het 
dorp en is daarmee voor veel dorpelingen 
een belangrijke plek. Liggen vanwege 
alle coronaregels momenteel vrijwel alle 
activiteiten stil, normaal gesproken is hier 
dagelijks wel een groep dorpsgenoten 
actief. Biljarten, de jeugdhonk, stijldansen, 
discodansen, de ouderensoos, een warme hap. 
Zomaar enkele voorbeelden. 

De jongen en zijn dorp 
Erik Oosterveld, ook een rustige en nuchtere 
verschijning, is al sinds 2004 actief als 
secretaris voor Stichting De Tiehof. Een lange 
periode dus en als we hem ernaar vragen 
glimlacht hij dat het nog het meest lijkt op een 
roeping. De tweeënvijftig jarige ondernemer 
woont vanaf zijn zevende jaar in Onnen. ‘Ik 
ben er niet geboren, maar wel getogen en ik 
ben nooit weggetrokken.’ Als kind banjerde 
hij graag door de weilanden die om het 
dorp liggen. ‘Dan kwam ik om half vier uit 
school, trok oude kleren aan en speelde in de 

Onnerpolder of op de Es. Ook hielp ik net als 
veel andere kinderen mee op de boerderijen. 
Tot ’s avonds laat waren we op zomeravonden 
aan het hooien. Met kleine pakjes op 
boerenwagens. In het dorp hoorde je tot diep 
in de nacht de trekkers af en aan rijden. Heel 
gewoon was dat toen en er was niemand die 
klaagde over geluidsoverlast.’ Toen Oosterveld 
wat meer de leeftijd kreeg om vertier te 
zoeken, groeide het jeugdhonk in het dorp voor 
hem uit tot een belangrijke plek. Dit is ook de 
basis geweest voor zijn passie en inzet voor het 
dorpshuis. 

www.
groningerlandschap.nl/
natuur/hunzedal/oost-

en-onnerpolder/

De blote vrouwen van Onnen 
Dat niet iedereen uit het dorp naar het 
dorpshuis gaat, steekt hem dan toch ook wel 
een beetje. ‘Ik kan het meest genieten als 
de boel hier vol zit met een mix van mensen 
uit ons dorp.’ Oosterveld ervaart in het 
dorpshuis nog wel een ongemakkelijkheid 
tussen autochtone bewoners en nieuwkomers. 
‘Onbekend maakt onbemind’ lijkt hier wel van 
toepassing. Oosterveld hoopt dat dit toch 
in de loop van de tijd wat zal veranderen en 
verzachten. Een mooi voorbeeld van hoe het 
wél kan is de blootkalender. Twaalf vrouwen 
uit Onnen zijn uit de kleren gegaan voor het 
dorpshuis om geld in te zamelen voor de 
verbouwing van het dorpshuis in 2012. 

Het dorpshuis kent ook moeilijke jaren met 
veel gedoe over regels en geld. Met name de 
voormalige gemeente Haren was niet erg gul 
met financiële middelen. In deze jaren heeft 
het stichtingsbestuur hard moeten werken. 
Oosterveld was toen blij met de hulp van de 
Vereniging Groninger Dorpen. ‘Ze helpen je 

met het aanvragen van subsidies, maar houden 
ook de wet- en regelgeving voor dorpshuizen in 
de gaten, zowel regionaal als landelijk.’ 

Het bestuur bestaat op dit moment uit twee 
mensen en daarnaast is sinds maart 2020 
dorpsgenoot Geesje Jansen fulltime in dienst 
van het dorpshuis als beheerder. Oosterveld 
haalt zijn schouders op. ‘Het is erg moeilijk om 
tegenwoordig bestuursleden te krijgen voor 
verenigingen en stichtingen. Voor activiteiten 
of klusjes mensen op de been krijgen, dat 
lukt wel. Maar verantwoordelijk zijn voor een 
gebouw, personeel of geld, daar zitten mensen 
niet meer op te wachten.’ 

De plek van Erik Oosterveld 
Oosterveld noemt de verschillende 
natuurgebieden als mooiste plekken van 
Onnen. ‘De Onnerpolder en de Onner Es, de 
landerijen waar ik als kind al speelde en waar ik 
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nu nog steeds graag mag rondlopen tussen de 
vogels en het groen.’ 

Onner Es 
Land van Ons is een burgercoöperatie die 
landbouwgrond aankoopt. De coöperatie heeft 
zesentwintig hectare landbouwgrond gekocht 
op de Onner Es. Het doel is om het boerenland 
zo te gebruiken dat het aantrekkelijk is voor 
allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, 
planten en alles wat leeft in de bodem. 

De aantrekkingskracht van Onnen lijkt vooral te 
zitten in de variatie, maar ook in de historie van 
het landschap. Diversiteit zie je ook terug in de 
bebouwing en in de mensen, autochtoon én 
nieuwkomer. De natuur blijkt een belangrijke 
basis voor de dorpsbewoners en is daarom 
wellicht ook wel de verbindende factor. Dit 
biedt ruimte genoeg voor een mooie toekomst 
voor het bijzondere landschap van Onnen en 
de Onner bevolking. 

B

Groninger Dorpen ondersteunt initiatieven 
en kansen van dorpsbelangenorganisaties, 
dorpshuizen en bewonersinitiatieven op 
het Groninger platteland en behartigt hun 
belangen.  
 
Groninger Dorpen 
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www.landvanons.nl/ 
land-van-ons-koopt-land-in-onnen/ 


