
Welkom bij de wandeling door Harkstede langs historische plekken, 
Ter ere van het 100 jarig bestaan van het Grunnens Laid 
 

Voorafgaand aan het MINI-FESTIVAL van het GRUNNENS LAID 
 
Een route van ongeveer een uur via oude ansichten en foto’s voert u van de Molen via de 
Monumentale Kerk, het Stationsgebouw, naar Cosis het Hertenkamp. 
In de wandeling zitten 2 stukjes verwerkt van het Pronkjewailpad door onze provincie. 
 
 Om 16.00 uur bij het stationsgebouw (brandweer) vertelt Heine 

Knollema een en ander over de historie van Harkstede 
- Dit is een onderdeel van deze wandeling. 

 
 Om 17.00 zingen we het Grunnens Laid in de kerk en bij Cosis 

Hertenkamp 
 Om 17.05 Mini-festival van het Grunnens Laid bij Cosis 

 
 

 
 

1. Stel’s Meulen 
 
Gebouwd in 1851-1861. 
Het is een korenmolen.  
Eerst was het eigendom van familie Stel, tot 1971. Nu van de Molenvereniging 
Midden-Groningen. 
Maandelijks, op de tweede zaterdag van de maand, kan tijdens het Rondje 
Harkstede de molen bezichtigd worden. 
 
 
 Loop nu naar de Hoofdweg verder over het fietspad richting de kerk 
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2. Cafe Staalstra 

 
Het café met hotel en de speeltuin was bekend in de wijde 
omgeving. 
Uit de hele provincie kwamen scholen hier voor hun 
schoolreisjes. 
 
Ze maakten reclame: ‘Hotel Centraal. Bondscafé Uitspanning 
met lommerrijke tuin’ 
Zo staat op een ansicht te lezen. 
 
 

 
 
 
Later kwam er een kruidenierswinkel in en een zalencentrum, 
Tammeling. En nu een fietsenzaak. Belga. 
 
 Loop verder richting de kerk 

 
Deze wandeling door Harkstede van een uur begint bij de molen 
En eindigt bij Cosis Hertenkamp: 17.00 uur minifestival van het Grunnens Laid 



 
3. Vele winkels aan de Hoofdweg en Hamweg 

 
De Hamweg en Hoofdweg zijn dan ook de oudste wegen 
van Harkstede.  
Overigens was Scharmer vroeger groter en ook 
belangrijker. Het was vroeger: ‘Scharmer-Harkstede’ 

 

 
 Loop verder naar de kerk 
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4. De monumentale kerk van Harkstede 

 
De kerk van Hakstede in de Groningse gemeente Slochteren werd gebouwd aan het einde  
van de 17e eeuw. Het is de derde kerk op deze plek. De eerste kerk stamde uit de 
Middeleeuwen. Die werd afgebroken in 1691, waarna de huidige kerk werd gebouwd. De 
toren dateert uit de tijd van de eerste kerk en werd gebouwd rond 1250.  
 
De toren stond los van de kerk totdat de huidige kerk ertegen aan werd gebouwd.  
In opdracht van Piccardt en zijn echtgenote Anna Elisabeth Rengers werd in de jaren daarna 

op dezelfde plaats een nieuwe gotische kerk tegen de oude toren aan gebouwd door 
meestermetselaar Henric Coeur en meestertimmerman Geert van der Aa.  
De eerste steen werd gelegd op 25 oktober 1692, maar vanaf 1694 (gevelsteen) lijkt het 
werk pas goed te zijn opgepakt.  
In 1695 werd een gebrandschilderd glas geplaatst waarin Piccardt en vrouw zich 'heer en 
vrouw deser kerck en plaetse' noemen. In 1700 werd de kerk in dienst gesteld.  
 
Het echtpaar liet in de kerk tegelijkertijd een werkkamer en een mausoleum bouwen. Na hun 
overlijden in respectievelijk 1704 en 1712 zijn hun gebalsemde lichamen in dit mausoleum 
bijgezet. Voor zover bekend is het de enige kerk in Nederland waarbinnen de opdrachtgever 
een eigen werkkamer had.  
 
 Steek de Hoofdweg over  
 Loop de Dorpshuisweg in over het voetpad. 
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5. Borg Klein Martijn 
 
Deze straat Klein Martijn is vernoemd naar de borg die ten westen van 
Harkstede heeft gestaan. 

 
De eerste vermelding van de borg dateert uit 1633. In dat jaar wordt de borg verkocht 
aan de bewoonster, de weduwe van Sweer Clant. In 1680 koopt advocaat Henric 
Piccardt de borg. Piccardt wist een machtige positie op te bouwen in Duurswold.  
De borg werd door hem aanzienlijk uitgebouwd en had meer het karakter van een 
buitenverblijf dan van een Groninger borg. Piccardt kocht ook de Fraeylemaborg, 
maar bleef wonen op Klein Martijn. 
 
In 1818 werd Klein Martijn gekocht door jonkheer Johan Hora Siccama. Deze stichtte 
bij de borg een ’opvoedings-, land- en handenarbeidsgesticht’ voor verwaarloosde 
jongens. Daarbij hoorde ook een aardappelmeelfabriekje en een dorsmachine. Het 
project was zakelijk echter een compleet fiasco.  
In 1896 werd de borg uiteindelijk voor afbraak verkocht. 
 
 Loop verder tot de kruising en ga daar links op de Dorpshuisweg  
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6. Dorpshuis 
 
 

 
 
Hier op deze hoek stond tot 40 jaar geleden het Dorpshuis. 
 
‘Ik herinner me het nog zo goed: met alle kinderen uit de buurt naar de filmmiddagen, 
Naar de knutselclub in het witte gebouwtje erachter, een opvoering in de zaal, en natuurlijk de 
bibliotheek. Deze was niet zo groot. Ik had op den duur alle boeken gelezen. 
Waarom is die eigenlijk afgebroken?’  
       Herinnering van Aline 
 
 
 Ga de hoek om en steek over en loop verder de Dorpshuisweg in 

richting de Borgstee  
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7. De oude sporthal met de witte huisjes 

 

 
Op de plek van de Borgstee stond de oude sporthal, een gymzaal met 2 
kleedkamers. Links ervan, waar nu het heksenmeertje is, lag een klein 
onverwarmd zwembad. Als kinderen hebben we hier veel gezwommen. 
Achter de oude sporthal waren de sportvelden, waar ook werd gevoetbald. 
 
Later werd op dezelfde plek de Roemte gebouwd eind jaren ’70, denk ik. Om de 
oude gymzaal heen kwamen 2 zalen en een kantine en nieuwe kleedkamers. 

 
 Loop verder op de Dorpshuisweg tot bij de Brandweer  
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8. Het oude stationsgebouw 
 
Heine Knollema van de Historische vereniging vertelt over Harkstede en 
het station Harkstede en het Rijpma kanaal 
 
 

 

 
 
Het Woltjer spoor liep van Groningen naar Weiwerd en was in gebruik van 
1929 tot 5 mei 1941. Het was vooral goederenvervoer. 
 
Er zijn 5 van dergelijke stationsgbouwen. In Engelbert, Harkstede-Scharmer, 
Kolham, en Slochteren en Tjuchem-Meedhuizen. 
 
 
 loop verder over de Dorpshuisweg  
 Steek de Hoofdweg over 
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9. Oude aanzicht van Harkstede vanuit Scharmer 

 
De boerderij rechts is de boerderij waar u nu voor staat. 

 
Hier om de hoek bij het Scharmer begraafplaats heeft een kerk en klooster 
gestaan. Een schilderij van de kerk. 

 
 Loop linksaf Harkstede in richting het Hertenkamp 
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10. Brug over Hoofdweg 
 
 
Het Rijpmakanaal dat aan uw rechterhand ligt (je kunt er prachtig langs 
wandelen en fietsen ) liep vroeger door tot en met de vijver van het 
Hertenkamp.  
Het Rijpmakanaal werd gebruikt om kolen en turf aan te voeren en ook graan 
en aardappelen, dat werd dan verder vervoerd per trein naar Groningen, het 
land in.  
 
Het statige witte huis op de foto staat er nog steeds. Achter zie je Stels meulen. 
Aan het Rijpmakanaal en aan de Donkerslaan woonde in de Schuurwoning 
familie van de Laan die kolen verkocht. 

 
 steek de Hoofdweg over en loop naar de Cosis. Daar begint om 17.00 

uur het mini-festival van het Grunnens Laid. 
 
We hopen dat jullie een fijne wandeling hebben gehad en jullie te zien bij de 
Cosis. Daar is koffie, thee, soep en brood! En muziek en Grunneger gezellighaid. 


