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Inleiding
Deze bouwhistorische verkenning is uitgevoerd in het kader van het project Bouwhistorische
inventarisatie en verkenning van de binnenstad van Groningen. Dit is het eerste project in het kader
van de cultuurhistorische inventarisatie van het hele grondgebied van de gemeente Groningen die tot
doel heeft de cultuurhistorische kwaliteiten in beeld te brengen.
De bouwhistorische verkenning bevat een korte schets van de bouwgeschiedenis van het pand, een
beschrijving van het interieur en het exterieur en een waardestelling. Het onderzoek richt zich in
hoofdzaak op het gebouw zelf, waarbij in beperkte mate gebruik is gemaakt van schriftelijke bronnen
en oud kaartmateriaal. De bouwgeschiedenis wordt daarom in hoofdlijnen weergegeven. Ook is het
mogelijk dat achter voorzetwanden en verlaagde plafonds oudere constructies en interieur-afwerkingen verborgen zitten.
Voor het onderzoek van de bouwgeschiedenis is gebruik gemaakt van het bouwdossier van de dienst
Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van de Gemeente Groningen.
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SITUERING EN STRUCTUUR
Het huis staat op een diep perceel (vroeger? ca. 44 x 6 m.) aan de westzijde van de Folkingestraat met
aan de rechterkant (noord) een smal steegje en aan de linkerkant een drup. Het pand bestaat uit een
diep tweelaags voorhuis (ca.13 x 5 m) met een schilddak. Daarachter bevindt zich een overbouwde
binnenplaats en een eenlaags achterhuis (11,5 x 5 m.) met een plat dak.

BOUWGESCHIEDENIS
Het voorhuis bevat een 16de-eeuwse kern van één bouwlaag waarvan de rechterzijmuur in de steeg
zichtbaar is. In de vroege 17de eeuw werd het huis met een verdieping verhoogd. De huidige kapconstructie met grenen gebinten met eiken krommers stamt uit deze periode alsmede de consoles, de
grenen spiltrap en de trapkoker. De kaart van Haubois (ca. 1643) geeft in de buurt van dit huis drie
diepe huizen naast elkaar aan. Vermoedelijk is Folkingestraat 23 het middelste van de drie diepe
Ook in de 18de eeuw zal er iets aan het pand gebeurd zijn want er zijn een deur en deurkozijn uit die
panden.
tijd aangetroffen.
Op het minuutplan van omstreeks 1830 is een voorhuis aangegeven, de binnenplaats met gang rechts
en het achterhuis (11,5 x 5 m.).

Link een detail van Haubois.
Onder de kadasterkaart uit
omstreeks 1830 met daarop
aangegeven de moderne
huisnummering.
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De topgevel werd aan het einde van de 19de eeuw gewijzigd in een lijstgevel. De gevel werd ook
aangepast door het bouwen van drie T-vensters, het aanbrengen van de pleisterlaag en het inbouwen
van de huidige winkelpui. Ook in het interieur dateren de nodige inrichtingselementen uit die tijd,
zoals de trap en de stucwerkschouw van de haard in de voorkamer van de verdieping.
Recentelijk is de bovenwoning gemoderniseerd en werd de achtergevel nieuw opgetrokken.

BESCHRIJVING
gevels
De voorgevel is een lijstgevel van twee bouwlagen hoog en drie traveeën breed.
Op de begane grond bevindt zich een winkelpui uit het einde van de 19de eeuw met aan beide zijden
een deur met bovenlicht en een etalage in het midden. De pui heeft vier pilasters (de twee brede
muurpenanten en de smallere stijlen tussen de deuren en de etalage) die een architraaf ondersteunen.
Deze pilasters hebben basementen en kapitelen. Boven de pilasters zijn in een vlak deel van de lijst
consoles aangebracht voor het bovenste, meest uitstekende deel van de architraaf.
Links zit de deur naar de winkel die een groot glaspaneel heeft. Rechts zit de deur naar de bovenwoning. Dit is een oorspronkelijke deur met onder en boven een paneeltje en in het midden twee hoge
glaspanelen waarvoor siersmeedijzerwerk is aangebracht.
Onder de etalage zit een sokkel waarop in de 20ste eeuw zwarte tegeltjes zijn aangebracht. De
versieringen van de pui zijn in een neo-renaissancestijl vorm gegeven.
De verdieping is gepleisterd en bevat drie T-vormige vensters met kozijnen met duivejagerprofilering.
De twee linkse vensters hebben schuiframen; het rechter venster is vernieuwd. Ter hoogte van de
bovendorpels bevinden zich 17de-eeuwse sierankers. De gevel wordt afgesloten door een hoofdgestel
dat bestaat uit een architraaf, fries en kroonlijst. Boven het midden van de kroonlijst bevindt zich een
gemetselde dakkapel met een geprofileerde lijst aan drie zijden. De dakkapel heeft een recent
tweedelig raam.
De achtergevel is een tweelaagse rechtgesloten gevel van drie traveeën breed. De gevel is in
schoonwerk opgetrokken gevel en de begane grond is ingebouwd. Op de verdieping bevinden zich
drie vensters waarvan de rechtse twee moderne H-kozijnen hebben de linkse een modern T-venster is.
De gevel van de verdieping is in de late 20ste eeuw nieuw opgetrokken.
De rechter (noordelijke) zijgevel is een tweelaagse langsgevel. Het metselwerk van de begane grond
heeft een tienlagenmaat van 79 cm.; de steenmaat is 30/30/30,5/31/31,5/31,5 x
13,5/13,5/14/14/14,5/15,5/15,5/16 x 6.5/6,5/7/7/7/7 cm. Ook bij het achterste gedeelte van de
zuidmuur kon voor de begane grond een vergelijkbare maat vastgesteld worden (vijf lagen 40 cm).
Mogelijk is dit 16de-eeuws muurwerk.
De verdieping is er duidelijk later opgezet. De tienlagenmaat van de verdieping kon bij de zuidelijke
zijgevel wel gemeten worden en bleek 62 cm te zijn. Dit muurwerk dateert vermoedelijk uit de 17de
eeuw.
Plattegrond per bouwlaag
De begane grond is thans als winkel in gebruik en voorzien van verlaagde plafonds en voorzetwanden.
Aan de rechterkant is een portaal met trap afgescheiden. Ook is de rest van de gang daarachter nog
aanwezig. De trap naar de verdieping is een 19e eeuwse trap met boven een kwart draai.
In de winkel bevindt zich nog het bovenste gedeelte van een wand van een puikamer. Hierin zit
gekleurd glas in lood uit de 1927.
De verdieping is overdekt met een enkelvoudige (grenen?) balklaag ca. 22,5-23,5 x 13-14 cm, h.o.h.
90-114 cm die vermoedelijk twaalf vakken vormen. Onder de balken zitten op veel plaatsen nog
consoles uit de vroege 17de eeuw. Op de balken zijn vele verflagen aangebracht.
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Links een van de 17e eeuwse consoles onder de vloerbalken op de verdieping en rechts de schouw in de
voorkamer waarvan de constructie uit de 17e eeuw dateert en de afwerking uit de 19e eeuw.

De verdieping heeft een L-vormige voorkamer, een middenstuk met aan de rechterzijde een overloop
met trappen en aan de linkerzijde een soort tussenkamer. Achter is een kamer met een smalle keuken
ernaast.
De voorkamer heeft een verlaagd plafond van gipskarton en tegen de linkermuur een opvallend brede
schouw met 19de-eeuwse stucwerkboezem. Hierop zijn pilasters aangebracht die een architraaf
dragen. Deze haard heeft een 17de-eeuwse eiken draagbalk. Deze schouw is in aanleg 17de-eeuws en
in 19de-eeuwse vormen aangepast. De vensterbanken zijn strak 19de-eeuws. De verdiepingsvloer is in
de voorkamer in het zicht. Deze vloer heeft brede grenen vloerdelen (26-28cm breed) die mogelijk
17de-eeuws zijn. De voorkamer heeft een tweepaneelsdeur met geprofileerde omlijsting.
De tussenkamer is vanuit de overloop toegankelijk via een 17de-eeuwse eiken zespaneelsdeur. In de
linkermuur van de tussenkamer bevinden zich twee ondiepe nissen die mogelijk dichtgezette vensters
zijn. In de wand tussen de tussenkamer en de achterkamer bevindt zich een halfronde boog.
Vooraan op de overloop komt de trap van de begane grond naar de verdieping uit. De trap eindigt met
een gedraaide baluster, waarnaast zich een traphekje bevindt. De wand tussen de overloop en de
voorkamer is hier voorzien van kraalschroten. Achter de trap zit een WC met een eenpaneelsdeur met
geprofileerde omlijsting. Daarachter bevindt zich een trapkast met een 18de-eeuwse driestrokendeur.
Achter de trapkast bevindt zich een grenen spiltrap met gepende stootborden. Bij de balk bij het
trapgat bevindt zich aan de onderkant van de balk een kleine uitholling. Er is nog een rest van een
17de-eeuwse vierkante houten trapkoker over met verticale grenen delen 19-22 cm. breed en ca. 2 cm.
In de rechtermuur bevinden zich bij de trap van de begane grond naar de verdieping, de WC, en de
dik.
spiltrap naar de zolder venstertjes. In de trapkast bevindt zich zelfs een dichtgezet venster.
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Links de 17e eeuwse zespaneels deur en rechts de 17e eeuwse spiltrap naar zolder.

De achterkamer heeft aan de linkerzijde een dichtgetimmerde schoorsteenmantel.
In de middenkamer, achterkamer, en keuken zijn diverse vroeg 17e eeuwse balkconsoles te zien met
een gebogen haakvorm.
Tussen de achterkamer en de overloop zit een secundair portaaltje met in de voorwand een deurkozijn
uit de 18de eeuw. Deze voorwand is de oorspronkelijke scheidingswand van de achterkamer. De
achterkamer heeft voorzetwanden van gipskarton en is er tussen de balken in de balkvakken een
verlaagd plafond van gipskarton aangebracht. De wand tussen de achterkamer en de keuken is modern.

Kromstijlgebint op zolder.

BDM, Bureau voor bouwhistorisch onderzoek F.J. van der Waard/ Gemeente Groningen

5

Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen, bouwhistorische verkenning

Folkingestraat 23

De kapconstructie
De zolder heeft een ca. 56 cm. hoge borstwering. De kapconstructie bestaat uit vijf dekbalkgebinten
met kromme eiken stijlen. Overigens zijn de andere onderdelen van de gebinten in fijnnervig grenen
uitgevoerd. De gebintstijlen (18,5 x 12,5 cm) zijn in de dekbalken (16,5 x 13,5 cm) gepend (twee
toognagels) en de korbelen zijn onder en boven gepend (beide met twee toognagels vastgezet) en de
gebintplaten (12 x 16 cm) zijn met grote smeedijzeren spijkers vastgespijkerd op de dekbalken. De
windschoren zijn onder koud tegen de stijlen gespijkerd en boven in de platen gepend en met een
toognagel vastgezet. Overigens is een aantal windschoren niet meer aanwezig.
De gebinten zijn 1 t/m 5 genummerd met links spitsovaaltjes (1,3 cm) lang en rechts dunne gehakte
merken van 4,6 cm. lang. Het is echter eigenaardig dat gebinten niet op volgorde staan. Voor zover
waarneembaar is vanaf de voorgevel gerekend het eerste gebint 1 genummerd, het vierde gebint 2 en
het vijfde gebint 5. Bij het derde gebint bevindt zich een las in beide platen. Een dergelijke kap kan
heel goed uit de eerste helft van de 17de eeuw dateren.
De sporen zijn vervangen door een recente gordingenkap. De dakbedekking bestaat uit betonpannen.
De zoldervloer is een zware, vermoedelijke grenenhouten vloer met brede delen; 23-25 cm.
HET ACHTERHUIS
Het achterhuis lijkt in de 20ste eeuw geheel vernieuwd te zijn en is daarom van ondergeschikt belang.

WAARDESTELLING
De bouwmassa van het Folkingestraat 23 heeft positieve monumentwaarde en stedenbouwkundige
waarde omdat die nog de grondslag van een voor de binnenstad karakteristiek diep huis met 16deeeuwse kern op een laat-middeleeuwse diepe percellering aangeeft. Ook de steeg aan de rechterkant is
van stedenbouwkundig belang omdat deze een belangrijk onderdeel is van de bebouwings- en
percelleringsstructuur.
De voorgevel heeft hoge monumentwaarde door de aanwezigheid van oude vermoedelijke 17deeeuwse bouwsubstantie onder de pleister van de verdieping (zie ook de 17de-eeuwse ankers) en de
eind-19de-eeuwse winkelpui en architectonische waarde van een eind-19de-eeuwse lijstgevel.
De zijgevel heeft hoge monumentwaarde omdat deze evolutionaire waarden heeft, daar de ontwikkeling van een 16de-eeuws eenlaags huis met een 17de-eeuwse ophoging af te lezen is.
Het casco heeft zeer hoge monumentwaarde door de 16de-eeuwse zijmuren met 17de-eeuwse
ophoging en de 17de-eeuwse gebintenkap en 17de-eeuwse balklagen en vloerdelen.
Het interieur heeft hoge monumentwaarde door ondermeer de aanwezigheid van een 17de-eeuwse
grenen spiltrap met gepende stootborden en een restant van een 17de-eeuwse vierkante houten
trapkoker, consoles uit de vroege 17de eeuw, een in aanleg 17de-eeuwse schouw met 19de-eeuwse
stucwerkboezem in de voorkamer van de verdieping, een 17de-eeuwse eiken zespaneelsdeur op de
verdieping, een 18de-eeuwse driestrokendeur, een deurkozijn uit de 18de eeuw, de 19de-eeuwse trap
van de begane grond naar de verdieping, diverse 19de-eeuwse deuren en deuromlijstingen,
vensterbanken, de rest van een wand van een puikamer met glas in lood.
De indelingswanden op de verdieping hebben deels hoge monumentwaarde daar ze 19de-eeuws en
ouder kunnen zijn.
Ook de verfpakketten op de balken en sommige deuren hebben monumentwaarde.
AANBEVELINGEN
Bij een eventuele verbouwing is nader bouwhistorisch onderzoek gewenst.
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Uittreksel uit het bouwdossier van de Dienst RO/EZ van de gemeente Groningen
Adres
Bouwdossiernummer
D.I.V. bezoek

: Folkingestraat 23
: B 7666
: 7 juli 2004

1915
G. Levie krijgt een vergunning voor het herstellen van de lijstgoot tegen de voorgevel.
1923
L. Huizinga dient een bouwaanvraag in voor het vergroten van het pakhuis op de open grond achter
het gebouw en op deze open grond een tuinhuisje te bouwen. Luitje Wiertsema uit Sappemeer is
architect van het bouwplan. De aanvraag wordt ingetrokken.
1927
Het pand bevat een benedenwoning met winkel en een bovenwoning. E. de Swaan krijgt een
vergunning voor het vergroten van de winkel door het wegbreken van een bedstee en een trap en het
bouwen van een privaat op de begane grond. Het werk wordt nog hetzelfde jaar voltooid. Dhr
Feberwee is architect van het bouwplan.
1933
Het tonnenstelsel wordt opgeheven. De bestaande privaten worden voorzien van een inrichting tot
waterspoeling en het afvoeren van de faecaliën naar het riool van de gemeente.
1946
Mevr. K. de Swaan – Cohen krijgt een vergunning voor het herstellen en gedeeltelijk herbouwen van
het achterste gedeelte van het gebouw en voorts om het gebouw te bestemmen en in te richten tot
winkel met kantoor en (paardenslagers)werkplaats en een bovenwoning. Het werk wordt nog hetzelfde
jaar voltooid.
Het gebouw heeft voor bijna f 6.000,- oorlogs- en vernielschade (waaronder veel glasschade,
weggebroken paardenstallen, natuursteenwerk in de winkel en een stenen vloer).
1962
S.E.M. slagerijen krijgen een vergunning voor het aanbrengen van een reclamelichtbak tegen de
voorgevel van het pand.
1966
Er wordt een vergunning verleend voor het in gebruik nemen van woonruimte voor
bedrijfsdoeleinden.
1984
H.C.M. Kroon krijgt een vergunning voor het veranderen van de winkel en de woning. De bouwkosten
bedragen f 30.000,- Het betreft met name restauratiewerkzaamheden. Van Rijn uit Groningen is de
architect van het bouwplan.
1988
Er wordt toestemming verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden van ondergeschikte betekenis.
Het betreft het veranderen van de winkelruimte. Er komt een winkel voor beenmode in het pand.

H. Wierts
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