
AANVULLING GEMEENTEBESCHRUVING HAREN

6.2. Gebieden met bijzondere (stedebouwkundige) waarde

Op basis van de lokale inventarisatie (zie 6.3) en het stedebouwkundig veldonderzoek (zie
6.1) kan worden besloten een bepaald gebied als 'bijzonder' aan te duiden. Een dergelijke
waardering heeft als doel enig onderscheid aan te brengen in de aard en kwaliteit van de
grote hoeveelheid bebouwd oppervlak in de periode 1850-1940. Om zo'n gebied aan te
kunnen duiden zijn de volgende criteria ontwikkeld:

1. intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
2. bijzondere historische betekenis
3. stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
4. gaafheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten
5. zeldzaamheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten)

In de gemeente Haren zijn drie gebieden met bijzondere waarde aangeduid: 'de Rijks-
straatweg', 'het Rangeerterrein Onnen met tuindorp Onnen' en de 'Villabuurt Haren'.

Gebied 1 : de Rijksstraatweg

Zie gemeentebeschrijving Haren.

Gebied 2: Rangeerterrein Onnen met tuindorp Onnen

Zie gemeentebeschrijving Haren.

Gebied 3: Villabuurt Haren

Het gebied met bijzondere waarde omvat de volgende drie gebieden:

gebied 1: Molenweg en Botanicuslaan;

gebied 2: Weg voor de Jagerskampen (tot aan de Jagershof), Jachtlaan (vanaf de
Lokveenweg tot aan de Oude Hoflaan) en Terborgsteeg;
gebied 3: Westerse Drift (tot aan de Holten), Wilhelminalaan, Ruitersteeg, Emma-
laan en Julianalaan.

In de periode 1900-1940 groeide Haren uit van een overwegend agrarisch dorp tot een
forensendorp. De bebouwing breidde zich in die tijd voornamelijk uit langs de Rijks-
straatweg en langs het reeds bestaande wegenpatroon aan weerszijden ervan. In het begin
van 1900 was dit wegenpatroon nog grotendeels onverhard en onbebouwd en bestond het
uit de volgende 'wegen': de Westerse Drift, de Ruitersteeg, de Julianalaan, de Weg voor
de Jagerskampen en de Jachtlaan.
Vanaf 1920 begon de trek naar Haren echt goed op gang te komen. Op de topografische
kaart van circa 1930 is te zien dat de wegen dan bijna allemaal verhard zijn en dat er
bebouwing is gekomen. Nieuw op die kaart zijn de Botanicuslaan en de Molenweg. Aan de
Botanicuslaan is nog nauwelijks bebouwing te vinden.
In 1935 werd een uitbreidingsplan ontwikkeld. Hierin werd zorggedragen voor een
stelselmatige bebouwing in ruim aangelegde villawijken met goede wegen en veel



wisselend groen. Van het plan is nauwelijks iets uitgevoerd. Wel werd er villabebouwing
gerealiseerd langs een aantal nieuwe, ruime lanen, zoals de Emmalaan en de Wilhelmina-
laan. Ook werden reeds bestaande lanen opgevuld met dertiger-jaren villa's, zoals aan de
Westerse Drift, de Jachtlaan en de Julianalaan.

Kenmerkend voor het villagebied zijn de overwegend brede lanen met aan weerszijden een
stoep met groenstroken. Deze groenstroken bestaan voor het grootste deel uit bomen en
gras, of uit restanten van houtwallen. De bebouwing ligt op ruime kavels en wordt aan de
straatzijde veelal afgeschermd door een groene haag.
De villabebouwing stamt vooral uit de jaren dertig. Enkele en dubbele villa's wisselen
elkaar af. Ze zijn een of twee bouwlagen hoog en hebben een samengestelde of enkele
kap, die met riet of pannen bedekt is. Alleen aan de Botanicuslaan staan bouwblokken die
meerdere woningen bevatten.
De wat oudere villabebouwing staat voornamelijk aan de Ruitersteeg en de Weg voor de
Jagerskampen. Aan de Westerse Drift werden tussen de bestaande boerderijen, keuterijen
en arbeiderswoningen in de jaren dertig villa's neergezet.

Het villagebied heeft tot op heden haar groene en ruime karakter weten te behouden. Het
stratenplan en de wegprofielen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. De hagen zijn nog voor
een groot deel aanwezig. Alleen is in de loop der jaren het wegdek opnieuw geasfalteerd.
De bebouwing verkeert over het algemeen ook nog in gave staat.

De villabuurt Haren is aangewezen als bijzonder gebied vanwege zijn historische waarde
als plek waar weigestelden, die economisch gebonden waren aan de stad Groningen, hun
huis lieten bouwen. Daarnaast om de ruimtelijke inrichting, de architectonische kwaliteit
van de bebouwing en de gaafheid ervan. Bovendien is het gebied enig in zijn soort in de
provincie Groningen.



Criteria voor aanduiding van gebied met bijzondere waarde 3

Criteria

I- Intrinsieke stedebouwkundige
kwaliteit, zoals:

1. kwaliteit van het ruimtelijk concept;
2. betekenis vanwege verkaveling/ +

inrichting/voorzieningen;
3. betekenis vanwege architectonische/ +

architectuur-historische kwaliteiten;
4. betekenis vanwege specifieke vorm voor +

specifiek functionele ontwikkeling.

II. Bijzondere historische betekenis,
zoals:

1. structuur, bestemming of verschijnings- +
vorm verbonden met en duidelijk
uitdrukking gevend aan een specifieke
politieke, culturele, geestelijke,
sociale, economische of algemeen
historische ontwikkeling;

2. betekenis voor de geschiedenis van de
ruimtelijke ordening en voor de
ontwikkeling van het stedebouwkundig
denken;

3. betekenis vanwege de innovatieve waarde
of pioniersfunctie (type, motief, datering).

III. Stedebouwkundige betekenis in ruimere
omgeving, zoals:

1. betekenis als onderdeel van een groter +
geheel;

2. betekenis vanwege ruimtelijke relaties met +
de omgeving;

3. betekenis vanwege markering van het stads-
beeld, als ruimtelijke of functionele
dominant in een groter geheel of als
representant van een groter geheel.

IV. Gaafheid (van de onder I t/m III +
genoemde kwaliteiten)

V. Zeldzaamheid (van de onder I t/m III +
genoemde kwaliteiten)
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INLEIDING

De gemeentebeschrijving van Haren is ontstaan in het
kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP).
Dit project is geïnitieerd door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en uitgevoerd door de provincies. Het
heeft als doel een globaal overzicht te geven van de
stedebouw en bouwkunst uit de periode 1850-1940. De
inventarisatie is per provincie, gebiedsgewijs
aangepakt. Voor de provincie Groningen waren dat de
volgende gebieden: het Hogeland (inclusief de gemeente
Slochteren), het Westerkwartier, het Oldambt, de
Veenkoloniën en het Gorecht.

Om greep te krijgen op het inventarisatiegebied is de
volgende methodiek ontwikkeld:
1 er is een regiobeschrijving gemaakt van elk van de
hierboven genoemde gebieden, die een algemeen kader
biedt voor de uitgevoerde inventarisaties;
2 in samenhang daarmee is per gemeente een
gemeentebeschrijving opgesteld, die nader ingaat op de
ontwikkelingen in die gemeente;
3 verder zijn door middel van veldwerk structuren en
objecten uit de betreffende periode geïnventariseerd. De
inventarisatie heeft tevens als toetsing gediend van de
regio- en gemeentebeschrijving.

In de gemeentebeschrijving van Haren wordt in het kort
een beeld geschetst van de ontwikkelingsgeschiedenis van
de gemeente tot 1940. De volgende aspecten komen hierbij
aan de orde:

1 begrenzing en ligging van het gebied
2 ontstaansgeschiedenis
3 grondgebruik
4 infrastructuur
5 nederzettingsstructuur.

Na deze ontwikkelingsschets van de gemeente wordt
tenslotte in hoofdstuk 6 doel en methodiek van het
stedebouwkundig veldonderzoek en de inventarisatie van
de bouwkunst weergegeven.

Bij de totstandkoming van deze gemeentebeschrijving en
de inventarisatie hebben wij van de kant van de gemeente
alle mogelijke medewerking ontvangen. Wij willen haar
hiervoor hartelijk bedanken.

J.T. Possel
M. van der Werff
J.B. Wolters
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GEMEENTEBESCHRIJVING HAREN

1 Ligging

De gemeente Haren ligt ten zuiden van de stad Groningen.
In het noorden grenst Haren aan de gemeente Groningen,
in het oosten aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer en in
het zuiden en zuidwesten aan de provincie Drenthe. In
het noordwesten van de gemeente ligt het Paterswoldse
Meer.
Het grondgebied van de gemeente beslaat 5073 hectare.

In de gemeente liggen de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en
Noordlaren. Als gehuchten of buurtschappen kunnen
worden genoemd: Essen, Hoornsche dijk, Felland en
Harenermolen.
De grens met de gemeente Groningen liep tot 1884
ongeveer op de plek van de huidige zuidelijke ringweg
rond die stad. In dat jaar werd de grens verlegd naar
het Helperdiepje, de gracht van de voormalige
Helperlinie.
In 1915 breidde de stad haar grondgebied verder uit door
de annexatie van het dorp Helpman en het gehucht
Halfweg. Hierbij werd de huidige grens tussen beide
gemeenten vastgelegd. Het buurtschap Waterhuizen werd
bij de gemeente Hoogezand gevoegd.



2 Ontstaansgeschiedenis

2.1 Geologische geschiedenis

Zo'n 250 è 300 duizend jaar geleden werd tijdens het
Elsterien, de tweede van de in totaal vier ijstijden van
het Pleistoceen, de Hondsrug gevormd. Dit is een
zuidoost-noordwest lopende zandrug, die door het landijs
is opgestuwd. In de derde ijstijd (het Saalien) werd op
de rug nog een dikke laag grondmorene of keileem
afgezet.
Bij Noordlaren splitst de Hondsrug zich in een oostelijk
en een westelijk deel. Het oostelijk deel duikt bij
Felland onder het veen, het westelijk deel ten noorden
van de stad Groningen.
In de laatste ijstijd (het Weichselien) bereikte het
landijs Nederland niet. Wel was dit een zeer koude
periode waarin de ondergrond permanent bevroren was.
Door de wind werden pakketten zand afgezet (dekzanden).
Hierdoor ontstonden lokaal dekzandruggen (Glimmer-es en
Onner-es).
De besloten laagte ("het Besloten Veen"), die even ten
zuiden van Glimmen dwars door de Hondsrug loopt en daar
vroeger een natuurlijke grens vormde, is ontstaan door
de schurende werking van het smeltwater tijdens de
laatste twee ijstijden.
Ten (zuid)westen van de zandruggen bevond zich het dal
van de Drentsche A, ten (noord)oosten dat van de Hunze.
De hier stromende riviertjes zorgden voor de natuurlijke
afwatering. Het Hunzedal werd tijdens het Weichselien
grotendeels met dekzand opgevuld.

Het Pleistoceen werd gevolgd door het Holoceen waarin
het klimaat warmer en vochtiger werd. Door het stijgende
grondwater kwam in de lager gelegen delen veen tot
ontwikkeling. Ook het zeeniveau steeg, niet gelijkmatig
maar in een aantal trans- en regressiefasen.
De zich afwisselend uitbreidende en terugtrekkende zee
had weinig invloed op de hoger gelegen zandruggen. Hier
kon zich vegetatie ontwikkelen waardoor een eind kwam
aan de verstuiving van zand. Het veen in de lager
gelegen gebieden werd tijdens regressiefasen weggeslagen
of overstroomd. In het laatste geval werd over het veen
zeeklei afgezet.
In de negende en tiende eeuw na Christus vond weer een
stijging van de zeespiegel plaats. Hierdoor, en als
gevolg van een overtollige afvoer van water vanaf de
hoger gelegen Drentse zandgronden stonden de dalen van
de Hunze en de A geheel onder water.
In de negentiende eeuw vond ontginning van het veen
plaats. De turf was zowel voor eigen gebruik als voor de
handel. Door de vervening ontstonden petgaten-complexen
zoals de Harense wildernis, de Wolddelen, Sassenhein en
het Paterwoldse meer.



De hoogte in de gemeente Haren varieert van -0.4m N.A.P.
ten westen van de Hoornschedijk tot +9m N.A.P. ten
zuiden van Noordlaren.

2.2 Bewonlngsgeschledenis

Vanaf de tweede eeuw vestigden de eerste landbouwers
zich op de Hondsrug. De boeren bedreven op de kleine
huisakkers akkerbouw en op de lager gelegen gronden
veeteelt. In de eikenbossen hielden ze varkens en in de
elzen- en essenbossen aan de voet van de Hondsrug
runderen. Hun boerderijen bouwden ze groepsgewijs
bijelkaar op de flanken van de Hondsrug. De
waterhuishouding was hier beter dan in de lager en hoger
gelegen delen.
In de vroege middeleeuwen begon men met de ontginning
van de eslanden. De oudste essen grensden aan de kleine
huisakkers,. de latere esontginningen lagen verder van de
woonkern.
Ter verbetering van de afwatering werden aan weerskanten
van en evenwijdig aan de Hondsrug sloten gegraven.
Hiervan resteert tegenwoordig weinig meer. De Woldsloot,
die de westelijke grens van de gemeente vormt, is een
dergelijke afwateringssloot aan de voet van de zandrug
waarop Paterswolde ligt.

Vanaf de twaalfde eeuw werden ook dijken aangelegd. Deze
dienden zowel om de afvoer van het water te reguleren
als om het zeewater te keren. Het overtollige water werd
via sluizen op de Drentsche A en de Hunze geloosd. In
het zuiden van het gebied werden kleine stuwtjes gebouwd
teneinde het zoete water vast te houden en door
bezinking de vruchtbaarheid van de gronden te verhogen.
Er werden vanaf de Hondsrug zowel naar het oosten als
naar het westen verschillende dijken aangelegd, die de
begrenzingen van de polders en de oude buurschappen
vormden. Ook de Drentsche A en de Hunze werden bedijkt.
Later werden op de dijken vaak wegen aangelegd, zoals de
Meerweg, de weg over de Hoornschedijk en de
Waterhuizerweg.

Bij de verbetering van de landbouwgronden speelden de
markegenootschappen een belangrijke rol. Binnen de
latere gemeentegrenzen bevonden zich twee marken. De
zuidelijke omvatte de dorpen Noordlaren en Glimmen en de
buurschap Harenermolen, de noordelijke de dorpen Haren
en Onnen en de buurschappen Felland, Essen, Hoornsche
dijk en Dilgt.
In de marke participeerden alle rechthebbende boeren. Er
werden afsparaken gemaakt met betrekking tot de
ontginning, verdeling en het beheer van de grond. De
woeste grond werd lange tijd gezamenlijk gebruikt.

De verkavelingssituatie in de gemeente was vrij complex.
Bij de vier dorpen en bij Essen was sprake van



essenverkaveling. In de lager gelegen delen werd de
grond in stroken of regelmatige blokken verkaveld. Ook
delen van de hondsrug kenden dit type verkaveling.
Daarnaast bevonden zich in het gebied nog behoorlijke
stukken woeste grond.
In het oosten en het uiterste westen van de gemeente is
de verkaveling van rond 1850 nog grotendeels aanwezig,
dan wel nog herkenbaar. Dit geldt zowel voor de strook-
en regelmatige blokverkaveling als voor de
essenverkaveling bij Glimmen en met name Noordlaren.

Aan het eind van de negentiende eeuw waren de
boerderijen niet meer alleen in de oude woonkernen te
vinden, maar ook langs de wegen in het buitengebied.
Deze ontwikkeling deed zich vooral voor langs de wegen
Haren-Onnen-Noordlaren, Groningen-Haren-Glimmen en
Harenermolen-Noordlaren. Ook langs het Hoornsediep
werden enige boerderijen neergezet.



3 Grondgebruik

3.1 Agrarisch grondgebruik

Van een omslag van veeteelt naar akkerbouw, zoals in een
groot deel van de provincie in de negentiende eeuw het
geval was, was in de gemeente Haren geen sprake. Het
beeld vertoont meer overeenkomst met dat van het
Westerkwartier.

AGRARISCH GRONDGEBRUIK GEMEENTE HAREN

jaar

1815
1833
1862
1885
1930

% akker-
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14,4
15,8
31,6
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% vee-
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85,6
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84,1
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bouw

1,3
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2,4

tot. opp.
cultuurgrond (ha)
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In de eerste helft van de negentiende eeuw steeg het
percentage akkerbouw gestaag tot maximaal 31,6 in 1862.
Dit was het gevolg van de verbeterde waterhuishouding.
Daarna nam de oppervlakte grasland weer toe tot ongeveer
hetzelfde niveau als dat aan het begin van de
negentiende eeuw. De oorzaak hiervan lag voor een deel
in het feit dat de nieuw ontgonnen gronden ongeschikt
waren voor akkerbouw.
De sterke daling van het areaal cultuurgrond tussen 1885
en 1930 werd vooral veroorzaakt door de grenswijziging
met de gemeente Groningen in 1915.

Een belangrijk deel van de agrarische productie diende
voor de zelfvoorziening van de Harener boeren. Rogge,



gerst, haver en voederknollen waren de meest verbouwde
gewassen. In de negentiende eeuw kwam de teelt van en de
handel in consumptie-aardappelen en cichorei op. Dit
vormde voor de landbouwers een aanvullende bron van
inkomsten en betekende voor veel landarbeiders en
dagloners een belangrijk middel van bestaan.

De veehouderij vormde echter de voornaamste bron van
inkomsten. Al vroeg hielden veel boeren enige koeien
(voor de melk en voor de mest), paarden (voor de
trekkracht), schapen (vanwege de mest en de wol) en
varkens (voor de slacht). Langzamerhand werd de veeteelt
een doel op zich, in plaats van een middel ter
ondersteuning van de akkerbouw.

Aan het eind van de negentiende eeuw verkeerde de
landbouw in een bloeiperiode en nam het aantal nieuwe
vestigingen sterk toe. Dit leidde tot een zekere
verkeutering. Ook de markewet van 1874, op basis waarvan
gezamenlijke gronden moesten worden verdeeld, was hier
debet aan.
Het aantal boeren met minder dan 5 ha land nam toe,
terwijl het aantal grotere bedrijven verminderde. De
zeer grote bedrijven (50 ha en meer) verdwenen zelfs
geheel. In 1910 had 66% van de landbezitters minder dan
10 ha land.

Deze ontwikkeling liep min of meer parallel met enkele
andere veranderingen in de landbouw. Vanaf 1880 deden
nieuwe werktuigen hun intrede in de landbouw. Daarnaast
gingen de inmiddels gevormde 1andbouwverenigingen in
Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren voor de boeren in
hun gebied kunstmest en voedergewassen kopen.
Bij de kleine, zelfvoorzienende, gemengde bedrijven,
vond in deze periode een heroriëntatie plaats ten gunste
van de veehouderij, omdat er meer grasland beschikbaar
kwam door drooglegging van de polders.

3.2 Niet-agrarisch grondgebruik

Industrie en bedrijvigheid
In de gemeente vestigden zich enkele industrieën die de
produkten van de landbouw verwerkten. Zo werden rond de
eeuwwisseling in Glimmen, Noordlaren, Haren en Onnen
zuivelfabrieken gebouwd. Daarnaast kwam meer
kleinschalige, ambachtelijke bedrijvigheid tot
ontwikkeling, zoals koren-, olie- en houtzaagmolens,
leerlooierijen, vlasfabriekjes, dorpssmederijen,
blauwverver!jen, cichoreidrogerijen en wasinrichtingen.

De slechte hygiënische omstandigheden in de stad leidden
er toe dat een aantal particulieren het initiatief nam
om centraal gezuiverd drinkwater te gaan produceren. In
1881 werd zodoende het eerste waterleidingbedrijf,
pompstation "De Punt" in Glimmen, geopend. In 1918 werd



het bedrijf overgenomen door de gemeente Groningen.
Zeven jaar eerder was die gemeente ook zelf al begonnen
met de produktie van gezuiverd drinkwater. Hiervoor werd
grondwater gebruikt dat werd opgepompt in een
pompstation aan de Oosterweg in Haren.
In 1934 pas kreeg de rest van de provincie gezuiverd
water met de inbedrij fstelling van de provinciale
waterleiding maatschappij in de Onnerpolder.
De vestiging van de verschillende waterleidingbedrijven
in de gemeente Haren kan verklaard worden door de
aanwezigheid van zoet water.

Landelijk wonen
Het zwaartepunt van de industriële ontwikkeling lag in
de stad Groningen. Er ontstond een grote trek van de
arme plattelandsbevolking naar de stad. Andersom trokken
de welgestelden uit de stad naar het zuiden, met name
naar Helpman en Haren.
De Groninger elite zag het gebied ten zuiden van de stad
als aantrekkelijk woongebied vanwege het natuurlijke,
bosrijke landschap, dat goede verbindingen had met de
stad. Ook de slechte hygiënische omstandigheden in de
stad, die in de tweede helft van de negentiende eeuw
enkele epidemieën veroorzaakten, bevorderden de trek
naar buiten.
Later was het ook de gegoede middenstand die in
toenemende mate op het platteland ging wonen. Terwijl
hierdoor in de stad grote arbeiderswijken van homogene
samenstelling ontstonden, kwam in de dorpen ten zuiden
van de stad en langs wegen daar naar toe een gevarieerde
villa-bebouwing tot stand.

Recreatie
De gemeente Haren leende zich ook uitstekend voor
recreatie. Men zocht plekken ter verpozing in de frisse
buitenlucht en de gezonde natuur. Voor verschillende
vormen van passieve en actieve recreatie kwamen
voorzieningen tot stand.
Aan de Hooge Hereweg in Glimmen was een paardenrenbaan
(die later is verplaatst naar Haren), een paviljoen met
speeltuin en het zwem- en natuurbad Appelbergen. In
Harenermolen kwam, mede op initiatief van de industrieel
T. Niemeyer, in 1932 een manege.
In Haren lag de visvijver Sassenhein met daarbij een
paviljoen. Aan het Paterswoldsemeer vestigden zich
zeilvereniging "De Twee Provinciën" en de "Vereeniging
Watersport Paterswolde". Daarnaast ging de opkomst van
de recreatie gepaard met de komst van vele
horecagelegenheden.



4 Infrastructuur

4.1 Landwegen

De oudste wegen, die over de hoog gelegen zandruggen
lopen, zijn waarschijnlijk al voor de vijfde eeuw na
Christus ontstaan.
De belangrijkste weg was van oudsher de verbinding van
Groningen naar Coevorden, de Heereweg. Deze werd onder
meer gebruikt door verschillende legers. Hieraan werd
ook de naam ontleend (heer=leger).
Bij Harenermolen ontstond een westelijke aftakking van
de Heereweg richting Vries. Dit was mogelijk door het de
aanwezigheid van een doorwaadbare plaats in de Drentse A
bij de Punt.
In 1824 werd de Heereweg door het rijk verhard en van
beplanting voorzien. Daarmee werd de weg (nu:
Rijksstraatweg) een sterk structurerend en ruimtelijk
bepalend element.

Voor de eeuwwisseling werden ook nog de Esserweg, het
eerste deel van de Oosterweg, de weg van Haren via Onnen
naar Noordlaren en de weg van Glimmen naar Noordlaren
verhard.
Na de eeuwwisseling werd de Oosterweg doorgetrokken naar
Haren. Verder vond, behalve binnen de bebouwde kom van
de vier dorpen, verharding plaats van de Meerweg tot aan
Haren, de weg over de Hoornschedijk, de weg van Haren
naar Waterhuizen en de weg van Harenermolen naar Onnen.

4.2 Waterwegen

De Hunze en de Drentsche A zorgden van oudsher voor de
afwatering van het gebied. Om de afwatering op lokaal
niveau te verbeteren werden al vroeg evenwijdig aan de
zandruggen sloten gegraven. Hiervan resteert nog slechts
weinig.
Het Drentsche Diep (de oude Hunze) was al in 1618 vanaf
Haren tot de diepenring van de stad Groningen
rechtgetrokken door de aanleg van het Winschoterdiep.
Deze waterweg was behalve voor de afwatering vooral van
belang voor de scheepvaart. Toen het gehucht Waterhuizen
bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer werd gevoegd, kwam
het Winschoterdiep geheel buiten de gemeente Haren te
liggen. Het Drentsche Diep vormt de noordoostelijke
begrenzing van de gemeente.

De Drentsche A werd met het graven van het
Noord-Willemskanaal in 1860 tussen Harenermolen en de
stad Groningen gekanaliseerd. Dit nieuwe kanaal was van
groot belang als onderdeel van de scheepvaartverbinding
met het midden van het land.
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4.3 Openbaar vervoer

In 1870 werd de spoorlijn tussen Groningen en Meppel
geopend. De exploitatie was in handen van de Staats
Spoorwegen. Er waren stations in Haren en Glimmen. Beide
werden in 1936 gesloten voor het personenvervoer omdat
er te weinig reizigers waren.
De stations bleven wel dienen voor het goederenvervoer.
In 1967 werd dit overgenomen door het rangeerterrein bij
Onnen dat al in 1920 was aangelegd. Een jaar later werd
het station Haren weer voor personenvervoer geopend.

De goede verbinding van de gemeente met de stad
Groningen werd versterkt door de in 1892 geopende
paardentramlijn van Groningen naar Zuidlaren. Deze
volgde de Rijksstraatweg. De lijn werd geëxploiteerd
door de "Tram Maatschappij Zuidlaren-Groningen", die in
1919 werd opgeheven. Het inmiddels geëlectrificeerde
deel Groningen-Haren werd in 1921 doorgetrokken naar de
Punt. In 1939 werd het openbaar vervoer op dit traject
overgenomen door de "Busonderneming Groningen-Drentsche
Snelweg Maatschappij".
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5 Nederzettingsstructuur

5.1 Algemeen

In de gemeente Haren liggen vier dorpen waarvan Haren
het hoofddorp is. Haren ligt direkt ten zuiden van de
stad Groningen en vormt daarmee feitelijk één geheel.
Net als Glimmen, dat wat verder naar het zuiden ligt, is
Haren ontstaan op de westelijke van de twee zandruggén
van de Hondsrug.
Onnen en Noordlaren liggen ten oosten van de spoorlijn
richting Assen en zijn kleiner van omvang. Deze twee
dorpen zijn ontstaan op de oostelijke rug.
De vier dorpen zijn in hun oorspronkelijke vorm alle te
karakteriseren als esdorpen. Het meest bepalende voor
hun ontwikkeling is geweest de nabijheid van de stad
Groningen en de aaantrekkelijkheid van de omgeving als
woongebied. Het forensisme heeft de van oorsprong
agrarisch georiënteerde esdorpen grotendeels
getransformeerd in forensendorpen. Dit geldt met name
voor Haren en Glimmen. Onnen en Noordlaren hebben iets
meer van het esdorpenkarakter behouden.
In de volgende paragraaf worden de dorpen afzonderlijk
besproken. In deze paragraaf wordt een beeld geschetst
van het verloop van het aantal inwoners in de gemeente.

jaar 1859 1869 1879

inwoners 2895 3171 3621

1899 1930 1947 1987

4820 7073 11342 18542

17500

15000

12500

10O0Ö

7500

5000

25ÜÜ

1853 1863 1S75 1893 133G 1947 1387

Op het eerste gezicht lijkt het aantal inwoners van de
gemeente vrij regelmatig te stijgen. De cijfers geven
echter een wat vertekend beeld. Tussen 1899 en 1915
verdubbelde het inwonertal zich tot ongeveer 10.000.
Deze sterke groei was vooral te danken aan het grote
aantal mensen uit de stad dat zich in de gemeente
vestigde.
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De grenswijziging met de gemeente Groningen, waarbij
Haren 12% van zijn grondgebied verloor, bracht het
aantal inwoners echter in één keer terug op het niveau
van rond de eeuwwisseling. Na de grenswijziging ging de
eerder ingezette groei echter onverminderd door.

5.2 Nederzettingsstructuur per dorp

HAREN

Iets ten zuidoosten van de stad Groningen ligt Haren,
hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Het dorp heeft
zich door zijn gunstige ligging ontwikkeld tot een
welvarende forensenplaats, die via de Rijksstraatweg met
Groningen verbonden is.

Voor 1850
Voor 1850 ligt de oude kern van Haren op de zuidelijke
en westelijke afhelling van de Hondsrug. De bebouwing is
geconcentreerd rond de huidige Kerkstraat en de
Rijksstraatweg en bestaat voornamelijk uit boerderijen
en woningen. Buiten de kern liggen aan Rijksstraatweg
richting Groningen nog enkele boerderijen en twee
buitens: het buitengoed "Hemmen" en het landgoed "De
Wolf".
De voornaamste middelen van bestaan zijn landbouw en
ambacht. Naast een enkele boerderij getuigt de ten
westen van de Rijksstraatweg gelegen korenmolen "De
Hoop" hier nog van.

Een ander middel van bestaan in deze tijd is de
vervening. Vanaf 1740 vestigen zich op de Hoornsche Dijk
Friezen uit de omgeving van Oostermeer en Rottevalle.
Zij beginnen veen af te graven in het gebied ten westen
van de Hoornsche Dijk, waardoor langzamerhand het
Paterswoldse Meer ontstaat.
Rond 1850 ligt er een slinger van huisjes aan de
Hoornsche Dijk, voor het grootste deel bewoond door
veenarbeiders en veenbazen, maar ook door vissers,
scheepsmakers en landbouwers. In 1837 wordt er een
schooltje gesticht, speciaal voor de kinderen van de
dijkbewoners.

1850-1900
In 1850 krijgt Haren krijgt een haventje (nu gedempt),
gelegen aan een zijtak van het Hoornsche Diep, die
parallel loopt aan de huidige Meerweg. Tussen 1850 en
1900 blijft Haren een overwegend agrarisch-ambachtelijk
dorp. Aan het eind van de negentiende eeuw treedt er een
verschuiving op van de akkerbouw naar de veeteelt. Dit
komt onder andere tot uiting in de oprichting van
zuivelfabrieken in de gemeente. Haren krijgt er één in
1898 (nu verdwenen).
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De turfwinning ten westen van de Hoornsche Dijk heeft
haar grootste bloeiperiode gehad, al gaat de ..
turfproduktie nog door tot in de twintigste eeuw. De
turf wordt echter steeds meer gestoken voor eigen
gebruik.

Uitbreiding van de bebouwing geschiedt in deze periode
voornamelijk langs het reeds bestaande wegenpatroon, te
weten de Rijksstraatweg, de Kerkstraat en de Kromme
Elleboog. Hier komen voor het grootste deel kleine
boerderijtjes en arbeiderswoningen te staan.
Na de komst van het spoor in 1870 wordt er een nieuwe
weg aangelegd, de Lokveenweg. Er ontstaat een tweede
concentratie eenvoudige bebouwing aan de Molenkampsteeg,
de Oude Middelhorst en de Middelhorsterweg. Naast dit
type behuizing komt tegen het eind van de negentiende
eeuw een geheel ander type woning tot ontwikkeling: de
villa.

Omstreeks 1890 begint de trend om buiten te gaan wonen
zich af te tekenen. In eerste instantie blijft de trek
naar buiten voorbehouden aan de kapitaalkrachtige klasse
van onder andere kooplieden en bankdirecteuren. Zij
zoeken buiten de dichtbevolkte stad een tweede huis voor
de zomermaanden. Hierbij spelen hygiënische en
gezondheidsredenen een belangrijke rol.
De meest geliefde plek voor de nieuwe woningen is de
Rijksstraatweg, de hoofdverbindingsweg tussen Groningen
en Assen. Vanaf 1890 verrijst hier dan ook een keur aan
fraaie villa's, waaronder de prachtige neo-renaissance
villa "Huize de Wolf".

1900-1940
In deze periode gaan de ambachtelijke en
dienstverlenende sectoren de agrarische overheersen. De
uitbreiding van de bevolking, de bouw van nieuwe huizen
en de stijging van de welvaart dragen hiertoe bij. De
trek uit de stad Groningen naar het gunstig gelegen
Haren met zijn mooie omgeving blijft doorgaan en komt na
1920 pas echt goed op gang. Haren wordt een geliefd oord
bij renteniers.
Van heuse woonwijken is evenwel geen sprake in de
periode tot 1940. Een uitzondering vormt het Tuindorp-
Onnen dat in de jaren '20 gerealiseerd wordt ten behoeve
van de mensen die op het rangeerterrein Onnen werken
(zie ook paragraaf 6.2).

De uitbreiding van de bebouwing vindt tussen 1900 en
1940 plaats aan de Rijksstraatweg en aan weerskanten
daarvan en volgt het voor 1900 reeds bestaande, maar
deels nog niet verharde wegenpatroon. Het grootste deel
van de onverharde wegen wordt nu verhard en (verder)
bebouwd, zoals de Westerse Drift, de Holsteinlaan, de
Ruitersteeg, de Molenkampsteeg en de Middelhorsterweg.
Nieuw aangelegd wordt onder andere de Meerweg.
De bebouwing aan deze wegen bestaat hoofdzakelijk uit
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renteniers-, middenstands- en arbeiderwoningen van het
type één- of twee-onder-één-kap. Aan de Molenkampsteeg
en de Middelhorsterweg laat de Stichting Harener
Woningbouw rond 1920 een rij woningwetwoningen bouwen.

In 1935 komt het eerste uitbreidingsplan voor Haren, dat
volgens de toenmalige burgemeester "zorgt voor een
stelselmatig bebouwing in ruim aangelegde villawijken,
aan goede wegen met veel wisselend groen".
Van het plan is niet veel terechtgekomen. Een aanzet tot
uitvoering is te vinden aan de Dilgtweg, het Dilgtplein
en de Viaductweg. Villabebouwing wordt wel gerealiseerd
aan nieuwe lanen als de Emmalaan, de Julianalaan en de
Wilhelminalaan. Groen overheerst ook: de verordening om
rond het huis geen schutting te mogen bouwen die hoger
is dan een meter, maar een haag te laten groeien, wordt
overal opgevolgd.

Door de grote aanwas van de bevolking in de periode tot
1940 groeit het voorzieningenniveau in het dorp. In de
oude kern komen winkels en horecabedrijven. Naast de
gebruikelijke verbouw van reeds bestaande woningen tot
winkelpanden wordt het straatbeeld vooral vanaf de jaren
'30 aangevuld met winkel/woningcomplexen: een gevelwand
met winkels op de begane grond en woningen op de
verdieping(en). Hierdoor krijgt de oude kern een sterk
gesloten en stedelijk karakter.

Na de Afscheiding wordt Haren een Gereformeerde Kerk
rijk. De eerste kerk stamt uit 1881, maar wordt in 1913
vervangen door de huidige aan de Kerkstraat. Een jaar
later wordt de toren van de oude parochiekerk uit de
dertiende eeuw vervangen door een nieuwe, achtkantige
spits naar een ontwerp van architect C.H. Peters.
In de jaren '20 krijgt Haren drie scholen. Twee ervan
worden aan de Kerkstraat gebouwd, een openbare lagere
school (1927) en een protestantse lagere school. De
derde lagere school komt in het Tuindorp (1923).
Twee van de drie scholen zijn nog als zodanig in
gebruik; de openbare lagere school aan de Kerkstraat,
met zijn in het oog springende 'uitkijktoren' boven de
ingang, heeft een andere bestemming gekregen.
Eind jaren '30 krijgt Haren een verpleegtehuis voor
bejaarden, "Dilgtoord" (tegenwoordig bijna geheel
vernieuwd.

In de periode 1900-1940 komt in Haren ook de
watersportrecreatie op. Een deel van het Paterswoldse
Meer valt onder het dorp Haren. In 1911 wordt de
zeilvereniging "De Twee Provinciën" opgericht en een
jaar later de "Vereeniging Watersport Paterswolde", die
in 1917 een clubhuis krijgt aan de Meerweg (in 1987
gerestaureerd).
In 1921 wordt een deel van het meer ingericht als
zwembad. Daarnaast komen de botenverhuurbedrijven en de
horeca op. Onder meer hotel-restaurant "De Twee
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Provinciën" (nu verdwenen) wordt met zijn speeltuin een
grote trekpleister voor dagrecreanten. In de jaren '30
wordt het hotel uitgebreid met een paviljoen aan het
meer. Dit opvallende gebouw met vuurtoren is tot op
heden een geliefde rustplek.
Voor roeien en kanoën kan men op het aan de andere kant
van de Meerweg gelegen Friescheveen terecht. De
visliefhebbers krijgen in 1912 de beschikking over het
oude verveningsgebied ten zuidwesten van Haren,
Sassenhein.

Na 1940
Na 1940 gaat de sterke groei van Haren onverminderd
door. De open bebouwing langs de bestaande wegen
verdicht zich. Het dorp breidt zich in westelijke
richting uit tot vlakbij de snelweg die langs het Noord-
Wilemskanaal wordt aangelegd.
Ook in oostelijke richting vindt uitbreiding plaats,
eerst tot aan het spoor, later ook ten oosten daarvan.
Het Tuindorp-Onnen wordt hierdoor opgenomen in de
bebouwde kom van het dorp.
In het centrum vindt als gevolg van vernieuwing en
nieuwbouw schaalvergroting plaats.

GLIMMEN

Glimmen ligt op de westelijke flank van de Hondsrug. Het
dorp strekt zich uit aan weerszijden van de
Rijksstraatweg, die voorbij Glimmen doorloopt in de
provincie Drente. Het grootste deel van de tegenwoordige
bebouwing vult de punt die gevormd wordt door de
afsplitsing van de Hoge Hereweg van de Rijksstraatweg.

Voor 1850
Voor 1850 valt Glimmen onder het kerspel Noordlaren. Het
grootste deel van de toenmalige, schaarse bebouwing lag
aan dé westzijde van de huidige Rijksstraatweg. Ze
bestaat uit enkele woningen, een school en een paar
verspreid liggende boerderijen. Ten noordwesten van het
dorp ligt het landgoed "Huis te Glimmen".

1850-1900
In de periode 1850-1900 vindt vooral uitbreiding plaats
langs de Rijksstraatweg. Na aanleg van de spoorlijn
Groningen-Meppel in 1870 krijgt Glimmen een station en
wordt de weg ernaartoe (een deel van de huidige
Parallelweg) verhard. Daarnaast rijdt er vanaf 1892 een
paardentram tussen Groningen en Zuidlaren.
Aan de Rijksstraatweg komt vanaf Harenermolen tot aan de
grens met Drenthe bebouwing die varieert van boerderij
tot landhuis. Daarnaast wordt er een aantal niet-
agrarische bedrijven gesticht aan de Rijksstraatweg.
Vanaf 1850 is in de huidige vila "Haaksbergen" de
orgelfabriek van Van Oeckelen gevestigd. Deze blijft tot
1920 bestaan.
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In 1877/1878 wordt het "Waterbedrijf de Punt" aangelegd,
dat water moet leveren aan de stad Groningen. Het van
oorsprong particuliere bedrijf komt in 1918 in handen
van het gemeentelijk waterbedrijf Groningen, dat tot op
heden Groningen, Haren en Eelde van water voorziet.
Glimmen heeft in deze periode ook een zuivelfabriek, "De
Toekomst". Deze in 1897 gestichte fabriek sluit in 1966
haar deuren en wordt kort daarna gesloopt.

In 1900 krijgt Glimmen een openbare lagere school met
meesterswoning op de hoek van Rijksstraatweg met de Oude
Schoolweg. De school, die nog altijd in gebruik is,
wordt in 1933 uitgebreid met een vierde lokaal.
Aan de Zuidlaarderweg komt in deze periode enige
bebouwing in de vorm van eenvoudige woningen en
arbeiderswoningen, evenals aan de Hoge Hereweg. Aan een
zijpad van de Hoge Hereweg komt een eerste vorm van
recreatie tot stand: er wordt een paardenrenbaan
aangelegd met tribune, behorende bij het landgoed
"Vogelzang".

1900-1940
In de periode 1900-1940 vindt voornamelijk verdichting
plaats aan het bestaande wegenpatroon. De bebouwing
bestaat hoofdzakelijk uit burger- en arbeiderswoningen.
Langs de Rijksstraatweg komt, naast burgerwoningen en
villa', winkelbebouwing. Aan de Hoge Hereweg laat de
Stichting Harener Woningbouw in 1921 een blokje van vijf
woningen bouwen. In 1932 krijgt Glimmen een nieuwe,
christelijk school met meesterswoning aan de Nieuwe
Schoolweg.
In de jaren '20 komt de recreatie rond de Appelbergen,
het bosrijke gebied dat grenst aan de Hoge Hereweg, tot
ontwikkeling. De paardenrenbaan is onderhand verdwenen,
maar in 1923 wordt er een kiosk met speeltuin langs de
Hoge Hereweg gebouwd. In 1932 wordt de kiosk vergroot
tot paviljoen met speel- en dierentuin. In 1935 volgt de
opening van het zwembad "De Appelbergen", een grote
toeristische trekpleister. Het natuurbad is in 1975
gesloten.
Bedrijvigheid is in deze periode onder andere te vinden
aan de Nieuwe Schoolweg, waar in 1920 een
brandstoffenhandel (nu houthandel) wordt opgericht,
waarvan de loodsen nog aanwezig zijn. Aan de Meentweg
vestigt de familie Vroom haar kwekersbedrij f.

Na 1940
Na 1940 ontwikkelt het dorp zich verder als
vestigingsplaats van forensen. Het gebied tussen de
Rijksstraatweg en de spoorlijn wordt geheel opgevuld. In
westelijke richting vindt nauwelijks uitbreiding plaats.
In het noorden van het dorp wordt een sportterrein
aangelegd.
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NOORDLAREN

Noordlaren is van oorsprong een esdorp op de oostflank
van de hier vrij steil oprijzende Hondsrug. Het dorp
wordt ontsloten door de Lageweg, die van Onnen richting
Zuidlaren loopt, en door de Zuidlaarderweg, die Glimmen
met Zuidlaren verbindt. Ten noordoosten van het dorp
ligt een haventje dat in verbinding staat met het
Zuidlaardermeer en aan de westzijde ligt de Noordlaarder
Es, een hoger gelegen deel van de Hondsrug.

Voor 1850
Voor 1850 bestaat Noordlaren voornamelijk uit
boerderijen, die gedeeltelijk geconcentreerd zijn in de
dorpskern en gedeeltelijk een lint vormen aan de
westzijde van de weg naar Onnen (de Lageweg). Ten
noordwesten van het dorp ligt het in 1814 ontstane
landgoed "De Pol", dat grenst aan de Drentse Aa.
In de eerste helft van de 19e eeuw wordt er een haventje
aangelegd in dorp, waardoor de boeren hun produkten per
boot kunnen vervoeren. In de jaren veertig van diezelfde
eeuw krijgt Noordlaren een korenmolen. In 1848 wordt de
Zuidlaarderweg verhard en wordt er tol geheven op de
hoek met de Vogelzangsteeg (het tolhuis staat er nog).

1850-1900
Het rond 1850 aanwezige wegenstelsel ondergaat in de
periode tot 1900 nauwelijks verandering. De meeste wegen
in de kern worden verhard en over de Zuidlaarderweg
wordt in 1892 een paardentramlijn aangelegd, zodat men
per tram naar Groningen en Zuidlaren kan.
In deze periode komen er ook verschillende paden bij,
die de verbinding vormen tussen de kern en de
Zuidlaarderweg en tussen de boerderijen aan de Lageweg
en de Zuidlaarderweg. Het is heel goed mogelijk dat deze
paden onder andere dienden voor een betere
bereikbaarheid van de tramlijn.
Nieuwe bebouwing is tussen 1850 en 1900 hoofdzakelijk
langs de Zuidlaarderweg te vinden. Deze bestaat bijna
geheel uit boerderijen. Iets buiten de kern, aan de
westzijde van de Zuidlaarderweg, wordt een begraafplaats
aangelegd.

1900-1940
In deze periode worden de Vogelzangsteeg, de Kampsteeg
en de Hooidijk verhard. Er vinden geen wijzigingen meer
plaats in het bestaande stratenpatroon. Uitbreiding van
bebouwing is er aan de Zuidlaarderweg, waar een aantal
burgerwoningen en een openbare lagere school komen.
In de kern is, naast vervanging van bestaande bebouwing
door nieuwbouw, sprake van enige verdichting. Anders dan
in de voorgaande periode, waarin agrarische bebouwing de
hoofdmoot vormde, verrijst nu vooral woon- en
winkelbebouwing. Opvallend zijn aan de Zuiderstraat twee
dubbele dertiger-jaren arbeiderswoningen die elk op een
hoek van de straat staan.
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Begin 1900 wordt de watermolen, die diende om het gebied
de Koebroek te ontwateren, vervangen door een
stoomgemaal. Dit gemaal, dat aan de westkant van de
Hooidijk ligt, is nog steeds in gebruik.
In 1914 laat de toenmalige eigenaar van het landgoed "De
Pol" op dat terrein een villa bouwen naar een ontwerp
van architect G. Nijhuis. Tevens laat hij een
tuinmanswoning bouwen. De villa is tegenwoordig in
gebruik als clubhuis van een golfclub, die ook de
landerijen in haar bezit heeft.

Na 1940
Na 1940 groeit het dorp veel minder dan Haren en
Glimmen. Door de wat grotere afstand tot de stad
Groningen vormt Noordlaren een wat minder aantrekkelijke
vestigingsplaats voor forensen. Het dorp behoudt dan ook
voor een groot deel zijn agrarische karakter.

ONNEN

Onnen ligt net als Noordlaren op de oostflank van de
Hondsrug. Het dorp concentreert zich voornamelijk langs
de weg Haren-Noordlaren. Aan de oostzijde van Onnen
liggen de Noorderhooidijk en de Zuiderhooidijk met de
Onnerpolder en aan de zuidwestzijde strekt zich de Onner
Es uit. Van oudsher is Onnen, net als de overige dorpen
in de gemeente, een agrarisch dorp met als belangrijkste
bestaansmiddel de veeteelt.

Voor 1850
Voor 1850 behoort Onnen, samen met de gehuchten Essen,
Dilgt en Hemmen, tot het kerspel Haren. De
wegenstructuur in het dorp wordt gevormd door een aantal
driften die samenkomen op de "tie", een soort brink. De
bebouwing van Onnen is vooral gelegen tussen de
toenmalige hoofdweg, de Koelandsdrift, en de
Noordlandsdrift en de huidige hoofdweg, de Dorpsweg. Ze
bestaat voor een groot deel uit boerenbedrijfjes en
arbeiders-woningen. Rond 1800 bezit het dorp al een
openbare lagere school aan de Koelandsdrift.

1850-1900
Tussen 1850 en 1900 breidt de bebouwing zich in geringe
mate uit. Dit gebeurt langs het reeds bestaande
wegenpatroon. De enige nieuwe verbindingsweg die in deze
periode wordt aangelegd, is die richting
Harenermolen/Glimmen (1865).
In deze periode wordt de huidige Dorpsweg/Fe11and
verhard, wat erop duidt dat deze nu de belangrijkste
doorgaande route naar Haren en Noordlaren is. Langs deze
weg verrijzen onder andere enkele grote boerderijen, die
qua type afwijken van het op de essen veel voorkomende
Westerwoldse type.
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In 1857 wordt in de Onnerpolder een watermolen met
molenaarswoning gebouwd, waarmee de aanzet wordt gegeven
tot het droogleggen van de polder. Na Noordlaren,
Glimmen en Haren krijgt Onnen in 1899 een eigen
zuivelfabriek. Door te grote concurrentie met de andere
fabrieken, begint men in 1932 met het produceren van
roomijs. IJs van "de Hoop" werd een begrip. De fabriek
heeft tot 1965 bestaan.

Onnen heeft in de periode 1850 tot 1900 een openbare
lagere school. Deze school wordt in 1851 gebouwd en komt
in de plaats van de oude uit 1800. Deze school is echter
geen lang leven beschoren, in 1872 wordt het gebouw
alweer vervangen door een andere aan de Dorpsweg.
Tegenwoordig staat alleen de meesterwoning (1888) er
nog. Voor christelijk onderwijs moest men naar Haren.

1900-1940
Tussen 1900 en 1940 vindt er nauwelijks uitbreiding
plaats in Onnen. Het meeste gebeurt aan de Dorpsweg,
waar sprake is van enige verdichting en vervanging van
bestaande bebouwing. Verder wordt rond 1913 begonnen met
het graven van de Onnervaart. Hiermee wordt Onnen
bereikbaar voor scheepvaartverkeer.

In 1915 besluiten de Spoorwegen een rangeerterrein in
Onnen aan te leggen, omdat het goederenvervoer sterk
groeide. Het terrein is in 1920 gereed, samen met drie
dienstwoningen. Tegenwoordig is er nog één van deze
woningen over aan de Felland.
Omdat na aanleg van het rangeerterrein de verbinding met
Glimmen en Harenermolen zal vervallen wordt er een
viaduct over het terrein gebouwd. Omdat de
landbouwproduktie terug loopt, besluit men in 1932 het
locomotievendepot te sluiten. Vooral vanwege zijn
lijnwerkplaats is Onnen tegenwoordig nog steeds van
belang op spoorweggebied.

In 1934 krijgt Onnen een gereformeerde kerk met pastorie
aan de Mottenbrink. In hetzelfde jaar wordt het
pompstation Onnen gebouwd. Een eindje buiten het dorp,
in de Onnerpolder, laat het waterleidingbedrijf een
hoofdgebouw met kantoor en twee dienstwoningen
neerzetten. Afgezien van enkele naoorlogse uitbreidingen
ligt het bijzondere complexje er nog altijd vrij gaaf
bij.

Na 1940
Na 1940 breidt het dorp zich slechts enigszins uit.
Hoewel hier en daar nieuwbouw en schaalvergroting
plaatsvindt, behoudt het Onnen zijn kleinschalige,
agrarische karakter grotendeels.
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5.3 Verspreide bebouwing

De verspreide bebouwing in de gemeente beperkt zich in
hoofdzaak tot enkele gehuchten en hier en daar verspreid
staande boerderijen.

Essen is een groepje boerderijen aan het eind van een
zijweg van de Heereweg in oostelijke richting. Hier werd
in 1215 een klooster gesticht, dat echter al lang weer
verdwenen is. Halverwege de negentiende eeuw is de weg
naar het gehucht nog onverhard.
De in 1870 aangelegde spoorlijn richting Assen loopt
vlak ten oosten van het gehucht. Bij de grenswijziging
in 1915 wordt de weg naar het gehucht, die inmiddels
verhard is, de nieuwe gemeentegrens. De bebouwing neemt
slechts enigszins toe.
De naam Hoornschedijk komt rond 1850 nog niet voor op de
kaart. Wel bevindt zich langs de dijk langs de oude
Drentse A verspreid enige bebouwing. In de MlP-periode
wordt de weg over de dijk verhard en neemt de bebouwing
toe.
Harenennolen ligt ten zuiden van Haren, op de plek waar
de Heereweg zich splitst. Hier bevindt zich halverwege
de negentiende eeuw enige lintvormige bebouwing. In de
MlP-periode verdicht de bebouwing zich enigszins en
vindt uitbreiding plaats. Ook langs twee dwarswegen,
waarvan één verhard, vindt bebouwing plaats.
Felland ligt tussen Haren en Onnen op het oostelijke
deel van de Hondsrug. Rond 1850 is de weg over de
zandrug nog onverhard en vormt Felland een klein
bebouwingsgroepje. De weg wordt voor de eeuwwisseling
verhard. De verspreide, kleinschalige bebouwing breidt
zich enigszins uit.
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6 Inventarisatie stedebouw en bouwkunst

De inventarisatie van stedebouw en bouwkunst heeft als
doel inzicht te krijgen in de stedebouwkundige
ontwikkelingen die binnen de gemeente hebben
plaatsgevonden en in wat er aan waardevolle structuren,
complexen en objecten bewaard is gebleven.
De inventarisatie bestaat uit een stedebouwkundig
veldonderzoek en een inventarisatie van de bouwkunst.

6.1 Stedebouwkundig veldonderzoek

Door middel van een stedebouwkundig veldonderzoek worden
de globale bevindingen over de ontwikkelingen binnen de
verschillende kernen in de gemeente geverifieerd.
Wanneer er in een nederzetting in de periode 1850-1940
een noemenswaardige ruimtelijke ontwikkeling heeft
plaatsgevonden wordt deze op basis van een
stedebouwkundige typologie in kaart gebracht. De
stedebouwkundige typologie kent een hoofdindeling naar
oorspronkelijke functie en ruimtelijke opbouw. Ze
onderscheidt de volgende gebieden:

1 stedelijk ingerichte gebieden
1.1 algemeen (functie: gemengd of wonen)
1.2 stedelijke villagebieden

2 niet-stedelijk ingerichte gebieden
2.1 algemeen (functie: gemengd of wonen)
2.2 tuinwijkachtige ontwikkelingen (functie: wonen)
2.3 villagebieden (functie: wonen)

3 gebieden zonder woonfunctie
3.1 industriegebieden (functie:
industrie/bedrijvigheid/handel/verkeer)
3.2 groene gebieden (functie: openluchtrecreatie,
begraafplaatsen etc.)

andere aanduidingen:
-lineaire ontwikkelingen (functie: gemengd of wonen)
-bestaande kern voor 1850
-gereconstrueerd gebied
-hoofdinfrastructuur

In de gemeente Haren heeft alleen in het gelijknamige
dorp een vermeldenswaardige uitbreiding plaatsgevonden
(zie hoofstuk 5.2). De stedebouwkundige typologie van
Haren is op de volgende pagina in kaart gebracht.
Bij de rest van de dorpen in de gemeente is een
stedebouwkundige typologie achterwege gelaten omdat daar
slechts sprake is van verdichting langs het in 1850 al
aanwezige stratenpatroon en/of uitbreiding langs
bestaande (doorgaande) wegen.
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6.2 Gebieden met bij zondere (stedebouwkundige) waarden

Op basis van de locale inventarisatie en het
stedebouwkundig veldonderzoek kan worden besloten een
bepaald gebied als 'bijzonder' aan te duiden. Een
dergelijke waardering heeft als doel enig onderscheid
aan te brengen in de aard en kwaliteit van de grote
hoeveelheid bebouwd oppervlak in de periode 1850-1940.
Om zo'n gebied aan te kunnen duiden zijn de volgende
criteria ontwikkeld:

1 intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit
2 bijzondere historische betekenis
3 stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving
4 gaafheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde kwaliteiten)
5 zeldzaamheid (van de onder 1 t/m 3 genoemde
kwaliteiten)

In de gemeente Haren worden twee gebieden met bijzondere
waarden aangeduid, namelijk de Rijksstraatweg te Haren
en het Tuindorp Onnen met het rangeerterrein,
tegenwoordig ook deel uitmakend van de bebouwde kom van
Haren.

Gebied 1: de Rijksstraatweg

In 1824 wordt vanaf de Punt (de grens met de Provincie
Drenthe) begonnen met het verharden van de
Rijksstraatweg. Deze vormt de verbinding van de stad
Groningen via de dorpen Haren en Glimmen met Drenthe.
Mede dankzij het feit dat de weg een goede verbinding
vormde met de stad (er heeft jarenlang een tram gereden)
heeft de trek naar buiten van de kapitaalkrachtige
klasse uit de stad zich hierlangs het eerst
gemanifesteerd.
Vanaf het eind van de negentiende eeuw verrijzen de
eerste grote, ruim in het groen gelegen villa's. Deze
tendens heeft zich gedurende de gehele MlP-periode
voortgezet. Zo is er een staalkaart aan
architectuurstijlen ontstaan langs de Rijksstraatweg.

Behalve villa's, die voornamelijk buiten de dorpskernen
zijn gesitueerd, zijn aan de Rijksstraatweg in de
dorpskernen van Haren en Glimmen winkels en bedrijfjes
en eenvoudige burgerwoningen te vinden. Daarnaast wordt
het beeld bepaald door boerderijen waarvan een groot
aantal deel heeft uitgemaakt van een landgoed. Er is een
gevarieerd beeld ontstaan van bedrijvigheid en
woongenot, dat zo kenmerkend is voor een belangrijke
verbindingsweg.

De bebouwing varieert wat gaafheid betreft. Vrijwel
onveranderd gebleven villa's worden afgewisseld door
sterk verbouwde panden. Vooral in de dorpskern van Haren
zijn nogal wat panden verdwenen of sterk gemoderniseerd.
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De bestrating en groenaanplant langs-de weg is in de
loop der jaren nogal eens gewijzigd.

Aan de bebouwing langs de Rijksstraatweg is nog
duidelijk de ontwikkeling van de verschillende
bouwstijlen in de MlP-periode af te lezen. Het is het
enige gebied in de provincie Groningen waar 'de trek
naar buiten', die zijn aanvang vond bij de
kapitaalkrachtige inwoners van de stad, op zo grote
schaal heeft plaatsgevonden.

Gebied 2: Rangeerterrein Onnen met tuindorp Onnen

In 1920 is het rangeerterrein bij Onnen gereed. Een
sterke groei van het goederenvervoer noopte de
spoorwegen (de S.S.) tot de aanleg ervan. Het terrein
wordt aan de oostzijde omsloten door het dorp Onnen, aan
de zuidzijde door het viaduct over het spoor
(Viaductweg, Gieselgeer), aan de westzijde door het
Westerveen en aan de noordzijde door de Onnerweg-
Felland.

Van de toendertijd aangelegde bouwwerken en
infrastructurele elementen zoals een blokpost,
dienstgebouw, rangeerheuvel, handbediende draaischijf,
trafohuisje, drie seinhuizen, spoorrails, ijzeren
viaduct, een watertoren, een locomotievenloods en drie
spoorwoningen, is ondanks inkrimping van de activiteit
en verwoesting in de oorlog, ongeveer de helft gespaard
gebleven. Maar deze behoeft wel de nodigde vernieuwing
en aanpassing aan de eisen des tijds.

Tegelijkertijd met de aanleg van het rangeerterrein
wordt voor het spoorwegpersoneel het gebied ten noorden
van het rangeerterrein bouwrijp gemaakt. Het wijkje, het
zogenaamd Tuindorp-Onnen (nu Oosterhaar 1), dat aan de
westzijde begrensd wordt door de spoorweg Groningen-
Assen, aan de noordzijde door de Waterhuizerweg en aan
de oost- en zuidzijde door de Blekenweg, is in 1925
gereed. Het is de enige woonwijk in Haren die gepland is
in de MlP-periode en heeft een tuinwijkachtige aanleg.
Het wegenpatroon wordt bepaald door een soort
conglomeraat van groene eilanden waarop de bebouwing is
gesitueerd. Het stedebouwkundig sterkste deel van de
wijk vormt het gebied tussen de Tuindorpweg, de
Spoorlaan en de Waterhuizerweg. Binnen de gevarieerde
plaatsing van de bebouwing is hier gestreefd naar enige
symmetrie, die duidelijk zichtbaar is in de doorkijk
Middenpad-Mezenlaan.
De bebouwing bestaat globaal gezien uit drie typen
woningen: die voor het hogere spoorwegpersoneel, die
voor het lagere personeel en een aantal
middenstandswoningen met winkel.
De woningen voor het hogere personeel zijn van het type
twee-onder-één-kap, waarvan enkele onder een rieten kap.
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De andere woningen variëren van twee-, drie-, vier- of
zes onder-één-kap. Behalve winkels heeft de wijk een •
fraaie openbare lagere school met meesterswoning. Zowel
woningen als school hebben een vrij traditionele
architectuur, waarin de rijkelijke toepassing van hout
(luiken en houten topgevels) het meest opvalt.

In 1958 gaan alle woningen, tot dan toe op initiatief
van de Staatsspoorwegen beheerd door
Woningbouwvereniging Onnen, over in particuliere handen
en wordt de woningbouwvereniging opgeheven. De staat
waarin de woningen tegenwoordig verkeren verschilt dan
ook nogal. Van eenheid in kleur- en materiaalgebruik is
geen sprake meer, waardoor de wijk een rommelig aanzien
krijgt. Verder zijn in de loop der jaren de bebouwing en
het stratenpatroon uitgebreid. Het open, ruime karakter
van de wijk is hierdoor enigszins verloren gegaan.

De woonwijk Tuindorp is een van de weinige voorbeelden
van woningwetbouw met tuinwijkachtige aanleg in de
provincie Groningen, die gebouwd is in opdracht van een
bedrijf, in dit geval de Maatschappij tot Exploitatie
van Staatsspoorwegen. Samen met het rangeerterrein, het
enige in de provincie, vormt ze een uniek gebied waar
wonen en werken lange tijd waren geïntegreerd.

Criteria voor aanduiding van gebieden met bijzondere waarden

gebied 1 2

I Intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit, zoals:

1 kwaliteit van het ruimtelijk concept
2 betekenis vanwege de verkaveling/inrichting/
voorzieningen + +

3 betekenis vanwege architectonische/architec-
tuur-historische kwaliteiten +

4 betekenis vanwege specifieke vorm voor
specifiek functionele ontwikkeling + +

II Bijzondere historische betekenis, zoals:

1 structuur, bestemming of verschijningsvorm, ver-
bonden met en duidelijk uitdrukking gevend aan
een specifieke politieke, culturele, geestelijke,
sociale, economische of algemeen historische
ontwikkeling + +

2 betekenis voor de geschiedenis van de ruimtelijke
ordening en voor de ontwikkeling van het
stedebouwkundig denken

3 betekenis vanwege de innovatieve waarde of pio-
niersfunctie (type, motief, datering).
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III Stedebouwkundige betekenis in ruimere omgeving,
zoals: .

1 betekenis als onderdeel van een groter geheel
2 betekenis vanwege ruimtelijke relaties met de

omgeving + +
3 betekenis vanwege markering van het stadsbeeld,

als ruimtelijke of functionele dominant in een
groter geheel of als representant van een groter
geheel.

IV Gaafheid (van de in I t/m III genoemde kwaliteiten)

V Zeldzaamheid (van de in I t/m III genoemde
kwaliteiten) + +

6.3 Inventarisatie van de bouwkunst

De inventarisatie van de bouwkunst heeft als doel de
(meest) kenmerkende objecten en complexen voor de
ruimtelijke, functionele en architectuur-historische
ontwikkelingen in de periode 1850-1940 vast te leggen.
Essentieel voor de inventarisatie is dat ze *breed'
wordt uitgevoerd. Omdat er in de periode 1850-1940 erg
veel gebouwd is heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg
als uitgangspunt geformuleerd dat er bij de selectie van
objecten/complexen sprake moet zijn van een "herkenbare
mate van representativiteit voor de cultuurhistorische
ontwikkelingen van de betreffende bouwperiode in de
ruimste zin van het woord".

Om het wat overzichtelijker te maken is voor de
inventarisatie in de provincie Groningen een onderscheid
gemaakt tussen twee categorieën objecten/complexen:

1 die objecten/complexen die een sociaal, economisch of
cultuur-historisch belang vertegenwoordigen. Binnen deze
categorie vallen objecten/complexen als fabrieken,
scholen, kerken, bruggen, boerderijen etc.

2 die objecten die een representatief beeld geven van de
woonbebouwing in de verschillende gemeenten.
Daarnaast kan er bij beide categorieën sprake zijn van
een extra, de architectonische kwaliteit betreffende,
waardering.

Als algemene regel bij de selectie van deze twee
categorieën bouwwerken geldt dat ze gaaf moeten zijn.
Dat wil zeggen, er mogen aan het bouwwerk geen ingrepen
hebben plaatsgevonden die het in zijn grondvorm hebben
aangetast. (Gaaf betekent dus niet per se: goed
onderhouden.) Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de
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regel. Het gaat dan om voorbeelden van
objecten/complexen die zeer schaars zijn in de provincie
als geheel of in de gemeenten afzonderlijk. Bij
dergelijke voorbeelden wordt het criterium gaafheid
vervangen door dat van schaarsheid/zeldzaamheid.

De resultaten van de objectinventarisatie zijn verzameld
in een aparte bijlage (Inventarisatie van de Bouwkunst),
waarin zijn opgenomen een volledige uitdraai van de
inventarisatieformulieren, een afbeelding van alle
geïnventariseerde objecten en een lijst met adressen van
de panden.
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