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Het Dorp 
Noordlaren

ontdekken tijdens het gesprek dat de één lid 
is van de leesclub in het dorp en de ander van 
de leeskring. Men wist van het bestaan van 
elkaars initiatief niet af. Ook Blad brengt soms 
zomaar mensen bij elkaar.

‘Meer mensen betrekken bij het dorpshuis 
doen we onder andere met onze 
dorpsbibliotheek. Hiermee willen we het 
contact tussen dorpsgenoten onderling 
versterken en ook een stukje eenzaamheid 
tegengaan.’ Mooie woorden van Koning, 
algemeen bestuurslid van Stichting Dorpshuis 
De Hoeksteen. Ze woont al sinds het begin 
van de jaren zeventig in Noordlaren. ‘De 
samenstelling van het dorp zag er in die 
periode nog wel heel anders uit hoor’, 
concludeert Koning. De bevolking van toen 
had voornamelijk een agrarische achtergrond. 
De meeste inwoners van Noordlaren waren 
boer of arbeider. Ook was Noordlaren 
destijds vooral gericht op het grotere Drentse 
Zuidlaren. ‘Er is veel veranderd. De inwoners 
van nu hebben andere beroepen en ze werken 
in en om de stad Groningen. Er zijn nog 
maar een paar boeren actief en ze hebben 
grote bedrijven in plaats van de kleinere 
boerenbedoeningen van toen.’ Noordlaren is 
tegenwoordig op de stad gericht en voelt zich 
meer verbonden met de Groningse dorpen 
Haren, Glimmen en Onnen. De landerijen in de 
polder transformeerden van weilanden naar 
natuurgebied. Al met al een flinke verandering, 
meanderend in de tijd.

Kijken naar dikke muren 
De stevige Bartholomeuskerk springt direct 
in het oog als je Noordlaren bezoekt. Door de 
eeuwen heen zullen veel voorbijgangers dit 
stoere bouwwerk hebben bewonderd. Mensen 
hebben er stilgestaan om te kijken naar de 
dikke muren, de hoge toren en het weidse 
vergezicht langszij.  Een indrukwekkende 
pauze. Een moment van bezinning en 
bewondering. Omstreeks het einde van de 
twaalfde eeuw is het eerste stenen deel van 
deze kerk gebouwd, gevolgd door het onderste 
deel van de toren (vroeg dertiende eeuw) 
en uiteindelijk het schip. De kerk viel onder 
het klooster van Bentheim in Aduard en had 
een belangrijke positie in de omgeving. In de 
kerk van Noordlaren werden priesters gewijd, 
koppels getrouwd, kinderen gedoopt en er 
werd gerouwd.

Dorpsbibliotheek 
Naast de kerk staat bijna dagelijks een houten 
wagentje vol met boeken. Deze boeken kun 
je gratis lenen en ruilen. Wat een uitnodigend 
gebaar! In dorpshuis De Hoeksteen vind je 
trouwens nog veel meer boeken, want daar 
hebben vrijwilligers een dorpsbibliotheek 
ingericht. Het is een aantrekkelijke ruimte met 
een wand vol boeken en een lange leestafel. 
Hier ontmoeten we Aldert Jan van Dijk en 
Tiny Koning. Namens Noordlaren zijn ze onze 
gesprekspartners voor deze editie van Het 
Dorp. Ze wonen met veel plezier in Noordlaren 
en zetten zich als vrijwilliger actief in voor hun 
dorp. Toeval of niet, beiden lezen graag en 

Als we Noordlaren bezoeken is de herfst net begonnen. Kastanjes en 

beukennootjes vallen met pittige plopgeluiden vanuit hoge bomen op een 

paar auto’s die langs de klinkerweg geparkeerd staan. Het lijkt wel een 

vrolijke dansvoorstelling want ze springen allemaal nog even weer omhoog, 

op de autodaken en motorkappen. Het dorp is oranje, groen, geel en bruin 

gekleurd. Al met al heerst er in deze lieflijke omgeving een rustige,  

landelijke sfeer.

T   Inge Zwerver   F   Fred Reiffers
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Brug tussen dorp en gemeente 
Van Dijk woont sinds halverwege 
de jaren negentig in Noordlaren in 
wat toen een nieuwbouwstraat was. 
‘Het dorp leerde ik pas echt goed 
kennen toen ik zo’n drie jaar geleden 
voorzitter werd van de Vereniging 
Dorpsbelangen Noordlaren. Ik 
trad nét voor de coronapandemie 
aan. Een lastige periode natuurlijk, 
omdat we geen ontmoeting konden 
organiseren.’ Momenteel bestaat het 
bestuur van Dorpsbelangen uit zes 
mensen. ‘Een mooie bezetting, dat 
lukt niet in alle dorpen!’ Van Dijk ziet 
ook dat de vorm van de traditionele 
dorpsorganisatie aan verandering toe 
is. ‘Er komt zoveel op de dorpen af 
en daarmee ook op de besturen van 
dorpsbelangenorganisaties. Ik heb 
inmiddels wel geleerd dat problemen 
soms wat ál te gemakkelijk bij 
Dorpsbelangen worden neergelegd en 
ook dat er vaak té snel een oplossing 
wordt verwacht. Vooral als het gaat 
om eigen straat, eigen uitzicht of eigen 
huis.’ Dorpsbelangen is daarom actief 
gaan onderzoeken welke onderwerpen 
volgens dorpsgenoten de belangrijkste 
zijn om actie op te ondernemen. Het 
bestuur wil selectiever te werk gaan. 
‘We kiezen met het dorp voor twee á 
drie thema’s om op te pakken. Op dit 
moment zijn dat: verkeerssnelheid 
en de speelplaats.’ Voor deze 
onderwerpen wil Dorpsbelangen 
een brugfunctie vervullen tussen het 
dorp en de gemeente, namens alle 

verenigingen en clubs. ‘Normaliter 
hadden we in april een traditionele 
algemene ledenvergadering, waarin 
alle verenigingen en clubs uit het dorp 
vertelden hoe het met hen ging. Deze 
algemene ledenvergadering heeft 
een andere invulling gekregen. We 
organiseren nu aparte bijeenkomsten 
met de besturen van alle verenigingen 
uit het dorp, waarbij we met elkaar 
in gesprek gaan over zaken die 
ons bezighouden. Het motto is: 
‘stimulerend praten met elkaar leidt tot 
een nog betere samenwerking’. Voor 
onderwerpen zoals verkeerssnelheid 
en de speelplaats zijn er werkgroepen 
met dorpelingen die daadwerkelijk 
betrokken zijn bij het specifieke 

onderwerp. Wij willen graag meer 
onderlinge kennisuitwisseling 
en we hopen ook dat er zo een 
sterkere onderlinge verbinding 
groeit. We willen van elkaar te weten 
komen wat belangrijk is en wat er 
gecommuniceerd moet worden 
richting de gemeente en andersom.’

Een school in het dorpshuis 
Het bestuur van Stichting Dorpshuis 
De Hoeksteen heeft maar drie 
bestuursleden. ‘We zijn wel op 
zoek naar meer menskracht om 
ons dorpshuis te runnen, want 
momenteel zijn wij als bestuursleden 
vooral praktische doeners. We 
willen echt een huis voor het dorp 

zijn en blijven’, aldus Koning. De 
stijgende energiekosten zijn ook voor 
het dorpshuis in Noordlaren een 
probleem. ‘We proberen de huur voor 
dorpse activiteiten zo laag mogelijk 
te houden, want het dorpshuis moet 
wel toegankelijk blijven voor iedereen.’ 
Gelukkig heeft De Hoeksteen sinds 
september een structurele huurder 
voor de bovenverdieping. Hier is voor 
het dorp een huiskamer ingericht 
voor ontmoeting. Bijvoorbeeld 
schaken, biljarten en darten. Maar op 
enkele momenten in de week wordt 
deze ruimte tegenwoordig verhuurd 
aan een school. Labyrint geeft een 
paar dagen per week aan achttien 
leerlingen les in het dorpshuis. Het 
is een kleinschalige school voor 
inspirerend voortgezet onderwijs 
waar kinderen leren vanuit hun eigen 
interesses en op een manier die bij 
hen past.

Dorpsglossy 
Als Van Dijk en Koning hun dorp 
zouden moeten typeren, dan noemen 
ze allebei het woord ondernemend. 
Van Dijk: ‘Inwoners van Noordlaren 
willen graag dingen doen, met 
elkaar en voor elkaar. Voor zo’n klein 
dorp zijn er hier veel verschillende 
activiteiten en clubjes.’ Toch kan er 
wel wat meer samengewerkt worden, 
vinden ze. Koning: ‘In sommige 
dorpen werken de besturen van de 
dorpsbelangenvereniging en het 
dorpshuis meer samen, soms is er 
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eten, drinken & livemuziek 

wekelijks wisselend driegangen keuzemenu 
 22,95

vlees  vis  vegetarisch  &  veganistisch

Kosterijweg 10A
9922 PK Westeremden

0595-7853300595-785330
www.roodehaan.com

open vrijdag t/m zondag vanaf 16.00 uur

zelfs één bestuur voor beide. Ooit was 
er in Noordlaren óók meer verbinding 
tussen beide besturen.’

Noordlaren heeft een eigen 
dorpskrant. Deze wordt uitgegeven 
door Dorpsbelangen en is naar 
dorpse begrippen opvallend mooi 
vormgegeven. Een heus magazine 
lijkt het wel. Koning zit in de redactie 
van de dorpskrant die vijf à zes maal 
per jaar verschijnt in een oplage van 
driehonderdvijftien exemplaren. 
‘Je krijgt de krant als je lid bent 
van Dorpsbelangen’, legt Van Dijk 
uit. Koning: ‘Zowel de krant als 
ook de dorpswebsite hebben een 
verbindende functie in het dorp. Je 
vindt er actuele informatie, wat er 
allemaal speelt en wie wat in het dorp 
organiseert.’

Jong en rijk 
Noordlaren is enorm in trek als 
woondorp. De laatste jaren zie je 
een flinke verandering qua prijzen 
op de woningmarkt. ‘De huizen in 
Noordlaren zijn voor veel ‘gewone 
mensen’ onbetaalbaar geworden’, 
peinst Koning. Dit doet ook wel wat 
met de samenstelling van het dorp. 
‘Wonen hier straks alleen nog maar 
rijken?’, vraagt ze zich af. Toch bekijken 
Van Dijk en Koning de tendens ook 
optimistisch. ‘Noordlaren is ook erg 
in trek bij jonge mensen en gezinnen, 
het dorp verjongt en dat brengt ook 
reuring.’ Zo zien we in het dorp een 
kinderopvang en wordt er het hele jaar 
door van alles voor de dorpskinderen 

georganiseerd door de Kidsclub.

Bijzondere natuurwaarden 
Noordlaren (Noordloaren) is niet alleen 
aantrekkelijk voor de mensen die er 
wonen of graag zouden willen wonen, 
het dorp trekt ook veel rustzoekers 
die er hun vrije zondagmiddag willen 
doorbrengen. Gelegen aan de rand 
van onze provincie in de streek 
de Hondsrug, biedt Noordlaren 
en omgeving veel afwisseling en 
authenticiteit, maar ook bijzondere 
natuurwaarden. Noordlaren hoort 
bij de gemeente Groningen en telt 
zo’n achthonderd inwoners. Het ligt 
ten noorden van de twee Drentse 
dorpen Zuidlaren en Midlaren. Een 
eigen dorpsvlag illustreert de drie 
karakteristieke bezienswaardigheden: 
een hunebed, een molen en een 
kerk. Het Noordlaarderbos is tot 
ver in de provincie bekend en is 
voor veel Groningers een vaste 
wandelplek. Het bos vind je aan de 
westkant van het dorp. Achter het 
bos stroomt de Drentsche Aa. Aan de 
oostkant van Noordlaren vind je de 
Oostpolder en het Zuidlaardermeer. 
De Oostpolder noemde men vroeger 
de Noordlaardermade. Samen met 
de Onnerpolder vormt de Oostpolder 
heden ten dage een natuurgebied van 
Stichting Het Groninger Landschap. 
Sinds 2005 is het tevens aangewezen 
als waterbergingsgebied. Vanuit een 
uitkijktoren kun je de wijde omgeving 
bezien. Noordlaren heeft het karakter 
van een Drents dorp, zoals het hele 
gebied tussen dit dorp en de stad 
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Groningen is gekenmerkt. Deze streek 
wordt ook wel het Gorecht genoemd. 
De naam Noordlaren komt van ‘het 
noordelijk gelegen Laren’. Een laar is 
een intensief benut bos of bosweide.

Over een boermarke en een 
Gronings hunebed 
Een marke, ook wel markegenootschap 
of boermarke genaamd, is een 
middeleeuws collectief van 
grotere boeren om hun landerijen 
gemeenschappelijk te beheren en te 
gebruiken. Het woord marke wordt 
ook gebruikt om er het gebied mee 
aan te geven dat bij een dorp hoort en 
betekent letterlijk grens of scheiding. 
In Noordlaren bestaat nog altijd een 
boermarke. Deze is eigenaar van het 
haventje en de vaargeul in Noordlaren 
en verzorgt de ligplaatsen en het 
onderhoud.

Het enige echte hunebed van 
Groningen ligt ten zuidwesten 
van Noordlaren. Hunebed G1 (alle 
hunebedden in Nederland zijn 
genummerd) ligt in een bosje dat 
via een zandweg vanuit het dorp te 
bereiken is. Koning vertelt dat voor 
veel kinderen die in Noordlaren 
opgroeien het hunebed een magische 
plek is. Van Dijk: ‘Bij alles wat we gaan 
doen in Noordlaren is het belangrijk 
dat het dorp en zijn omgeving het 
bijzondere karakter met de hoge 
cultuurwaarden behoudt. Wát we ook 
doen, het moet kleinschalig en we 
moeten zuinig zijn op onze unieke en 
historische zichtlijnen.’

De mooiste plekjes 
‘Tegen zonsondergang mag ik graag 
nog even door de polder gaan’, vertelt 
Van Dijk. ‘Vanaf de overkant van de 
Meester Koolweg heb je een prachtige 
kijk op het dorp. Ergens halverwege 
staat een populier. Wind of geen 
wind, deze maakt altijd geluid. In de 
lucht zie je soms spreeuwenwolken 
en verderop in de polder lopen de 
reeën.’ Voor Koning is het hoge deel 
van Noordlaren de mooiste plek. Over 
de es, iets hoger voorbij het hunebed. 
Geen bomen, maar landbouw. ‘Dit 
doet me denken aan het vlakke 
Groninger land, waar ik oorspronkelijk 
vandaan kom.’

Stichtingen en verenigingen 
 Boermarke 
 Dorpscoöperatie Noordlaren 
 Jeu de Boules Noordlaren 
 Fit op Muziek 
 Kidsclub-Noordlaren 
 Kinderopvang Oki 
 Klaverjasclub 
 Noordlaren Muziek 
 Ouderensociëteit 
 Oranjecomité Noordlaren 
 Shantykoor ZoZo’s 
 Stichting Beheer Sportvelden 
 Stichting Behoud en Beheer gebouw  

 de Rieshoek 
 Stichting Festiviteiten 
 Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren 
 Vrouwen van Nu 
 IJsvereniging ‘de Hondsrug’ 
 Stichting Dorpshuis De Hoeksteen

Bronnen 
 Noordlaren.eu 
 Plaatsengids.nl

 
T   Alfred van Hall

F   Gerard Kingma

WOORDFOTO

In 1920 begint Van Nelle reclame te maken 
voor zijn koffie. Een sprookje van de gebroe-
ders Grimm wordt omgewerkt naar twee 
straatarme kaboutertjes. Ook in onze eeuw 
wordt het ontroerende verhaaltje in verschil-
lende vormen verteld. Van Nelle zegt in de 
prentenboeken tegen zijn klanten dat er geen 
betere koffie bestaat dan hij verkoopt, hóe 
ver je ook zoekt. Er is ook een diepere laag: al 
komt het tovervisje in de zee aan alle wensen 
van vrouwtje Piggelmee tegemoet, uiteindelijk 
heeft de rijkdom die ze met haar mannetje 
heeft vergaard, hen beiden niet gelukkiger ge-
maakt. Ze eindigen hoe ze begonnen: zittend 
voor hun omgekeerde Keulse pot. (Zie Wikipe-
dia: gedicht en info) 
 
Bij elk nieuw verlangen van zijn vrouw gaat 
het kaboutermannetje weer naar het strand. 
Iedere wens van zijn vrouwtje wordt geho-
noreerd. Totdat het tovervisje er genoeg van 
heeft. Het vrouwtje blijft namelijk ontevreden 
en wil steeds meer. Goederen en geld hebben 
hebzucht aangewakkerd, geen dankbaarheid 
gebracht. ‘Meer meer meer’ in plaats van ‘ge-
noeg is genoeg’. Ontevreden en verzuurd zijn, 
en geen vrede vinden in wat je hebt en wat er 
in jouw leven echt toe doet. Gefixeerd zijn op 
status en aanzien, en daarbij je innerlijk wel-
bevinden uit het oog verliezen. Jaloers naar 
anderen kijken.  
 

Er zijn mensen die ‘genoeg’ en ‘tevreden’ nog-
al duffe begrippen vinden: niet van je plaats 
komen, weinig ondernemingslust tonen, kalm 
aan doen en ‘blij’ zijn met wat je hebt. Toch: 
is het niet wijzer om te investeren in je eigen 
wel-zijn, zodat je ook koers houdt in soci-
aal-economisch zwaardere tijden? Niet af-
hankelijk zijn van een extern tovervisje, maar 
je kracht putten uit evenwichtige tevreden-
heid? In ’tevreden’ zit vrede, ‘genoeg’ wordt 
genoegen. Louter materialisme loont niet. Het 
brengt geestelijke armoe. 
 
‘Maar helaas, wat is op aarde blijvend,  
ook tevredenheid wijkt zo vaak voor nieuwe 
wensen, wordt verdrongen door de tijd;

‘Visjes antwoord klonk heel driftig  
als uit een dichtgeschroefde keel:  
dwerg ga dadelijk naar je vrouw toe,  
zeg haar dit: zij eist teveel.’ 
 
Er zijn vijfendertig coupletten, allemaal even  
ontroerend. Een door L.C. Steenhuizen in  
dichtvorm vastgelegde levenswijsheid. Van 
alle rijkdom uiteindelijk ontdaan, zijn de ka-
bouters gelukkiger dan ooit voor hun in ere 
herstelde  
Keulse pot. Dankzij de unieke koffie van Van 
Nelle!

Metafoor van Vrouwtje Piggelmee 
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