
U ziet de Notoaristuun te Grootegast. 

Over de Notoaristuun was in eerste instantie erg weinig informatie te vinden. Een oproep onder de 
leden leverde onderstaande informatie op. 

In een zuil van de toegangspoort aan de markt in Grootegast staat het jaartal 1884. De tuin is 
inderdaad in 1884 aangelegd door notaris Hofstede, maar eerst gaan we wat verder terug in de tijd. 

De in 1807 in Grootegast geboren Bouke (of Bauke) Piers Hazenberg, ging na een korte mislukte 
periode in het onderwijs, op de boerderij van zijn vader in Grootegast wonen.  
Behalve boer was hij ook commissionair in granen en handelaar in geslachte varkens op 
Groningen. (Een commissionair is een tussenpersoon die in eigen naam overeenkomsten sluit, maar 
voor rekening van een opdrachtgever (de committent). 
Dit verdiende zo goed dat hij midden 1840 in Grootegast een groot herenhuis liet bouwen. Van de 
winst kon hij wekelijks de kosten betalen, zodat toen het huis klaar was het tegelijk met de winst was 
betaald. 

Na Hazenbergs overlijden (1877) is de woning als eerste bewoond door notaris Hofstede. 
Deze notaris legde in 1884 achter de woning de zgn. Notoaristuun aan. 
Destijds was de tuin veel groter. Een laan met dubbele rijen kastanjebomen liep in Noordelijke 
richting tot aan de waterlossing van het waterschap, waarover een rolplank lag. Ook werden er 
vroeger evenementen als bv. een zangfestival gehouden. 

De tuin heeft qua ontwerp kenmerken van tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard (1782-1851), eerder 
actief in de noordelijke provincies. Of de tuinaanleg is geïnspireerd op het werk van deze bekende 
(maar bij de tuinaanleg al overleden) tuinarchitect is niet bekend. 
In 1977 is het park uitgebreid en zijn er tennisbanen aangelegd. 

Na notaris Hofstede’s overlijden hebben de notarissen W.L.  Tonckens, Hermannus Bos, L.M. Bruins, 
T.H. Huisman en W.J Ludwig in hetzelfde pand hun beroep uitgeoefend. 
 

 



Notaris Huisman heeft de tuin behorende bij de notariswoning, in 1979 overgedragen aan de 
gemeente Grootegast (nu gem. Westerkwartier). 
Het linker gedeelte van de woning, met boogramen, was vroeger het rijtuighuis.  
Het boerderijtje huisnummer 94, gebouwd in 1912 was eigendom van notaris Tonckens.  
De vroegere bewoner hiervan was tevens de koetsier van notaris Tonckens. 

De toegangspoort gezien vanuit het park 
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