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Inleiding
Omdat een gedeelte van het pleisterwerk van de rechter zijgevel losliet is dit hersteld. Nadat het losse
pleisterwerk was verwijderd is het metselwerk vastgelegd. In deze waarneming worden de
bouwhistorische bijzonderheden beschreven

Bouwhistorisch onderzoek gemeente Groningen

Lopende Diep 1

Waarneming
Dit dwarspand is gelegen op de hoek van het Lopende Diep met het Guyotplein en dateert uit de 17de
eeuw maar de gepleisterde en geschilderde afwerking is 19de eeuws. Dat het huis zo oud is valt onder
meer af te lezen aan de steile kap, de versierde muurankers en de gebeeldhouwde kraagsteen aan de
kant van het Guyotplein. Op de kaart van Haubois uit omstreeks 1643 staat op de plaats van het huis
een eenlaags dwarshuis getekend zodat dit tweelaagse pand na 1643 zal zijn gebouwd. Aanwijzingen
voor het ophogen van het eenlaagse huis zijn in het bloot gekomen metselwerk niet gevonden Doordat
een stuk pleisterwerk van de zijgevel los liet was het mogelijk het achterliggende metselwerk te
bekijken. Dit muurwerk is gemetseld van rode bakstenen in kruisverband waarbij in de koppenlagen
op regelmatige wijze klezoortjes zijn toegepast zoals dat tot circa 1730 gebruikelijk was. Gezien het
bescheiden baksteenformaat is datering in de tweede helft van de 17de eeuw goed mogelijk. De
tienlagenmaat is 57 cm. Behalve bij de muurhoek zit meer naar het midden nog een rij klezoortjes die
de positie van een vroeger venster aangeeft. Het naastgelegen venster is gedeeltelijk in het oude gat
geplaatst en kennelijk heeft men de bakstenen die vrijkwamen hergebruikt voor het dichtmetselen
omdat maat en kleur identiek zijn.

Het ontpleisterde muurgedeelte aan de kant van het Guyotplein. Rechts op de tekening zijn de klezoren in grijs
aangegeven en de drieklezoren met een kruis.

2

