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BOUWHISTORISCHE VERKENNING

Adres: Lutkenieuwstraat 32-34
Status: BBP
Periode: veldwerk 16-2-2006
Onderzocht door: T. Tel., F. van der Waard (veldwerk); H. Wierts (archiefonderzoek).
Auteur: F. van der Waard
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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
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De huizen zijn eenkamerwoningen, onderdeel van een rij van vijf kamerwoningen aan de westzijde van de
Lutkenieuwstraat. Nr. 32 en 34 vormen een dwars bouwlichaam (10 x 7,8 m) met zadeldak en horen
bouwkundig bij elkaar. Aan de achterzijde hebben beide pandjes een WC aanbouwtje met een plat dak.
Nr. 32 heeft een dakkapel voor en een dakkapel achter. Nr. 34 heeft geen dakkapellen. Het voorschild is
belegd met rode oude Hollandse pannen en op het achterschild liggen betonpannen. De huizen zijn zo
opgezet dat ze gespiegeld zijn, waarbij de stookplaatsen tegen elkaar aanliggen.
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Op de kaart van Haubois van omstreeks 1643 wordt op deze plaats geen bebouwing aangegeven, maar
wel een tuinmuur die een perceel achter de huizen aan het Hoge der A scheidt van de Lutkenieuwstraat.
Op het minuutplan van omstreeks 1830 staat op deze plek nog steeds geen bebouwing.
Uit verder kadasteronderzoek (zie bijlage) blijkt dat de huisjes vermoedelijk na 1836 maar zeker voor
1841 zijn gebouwd
De kozijnen in de voorgevel zijn zwaar uitgevoerd en hebben een kwartholle profilering hetgeen in de 18e
en vroege 19e eeuw veel voorkomt. Hier ligt de datering echter later (na omstreeks 1830) Gezien het vrij
ouderwetse profiel zal de bebouwing niet veel later dan 1830 kunnen dateren. Het is echter ook denkbaar
dat men oudere 18de-eeuwse kozijnen hergebruikt heeft.
De grote balkvakken van de zoldervloer (eiken balken?) en brede zware vloerdelen (eiken?) suggereren
een vroegere datering evenals de achtermuur van kloostermoppen (10 lagen 91 cm). Het is daarom goed
denkbaar dat dit gebouw grotendeels van hergebruikt ouder materiaal is opgetrokken.
Na de bouw van nr. 32 en 34 volgden de naastgelegen huizen, Lutkenieuwstraat 36 en 38.
In 1929 kregen alle vijf huizen aan de achterzijde een nieuwe WC en werden op de riolering aangesloten.
Er werd toen een plattegrond van de huizen getekend, waarop nog de oorspronkelijke indeling te zien is
waarbij opvalt dat de plattegronden gespiegeld zijn. Beide huizen hadden aan de tegenover de haard
liggende zijde een gang die tot de achtergevel doorliep (deze is bij 34 deels bewaard gebleven). Naast de
gang bevonden zich van voor naar achteren: een kamer, een bedstedenblok en een ondiepe keuken. De
kamer had een stookplaats in het midden van de mandelige muur. Het bedstedenblok bestond uit twee
dwarse bedsteden met een kastje ertussen. Daarachter bevond zich de keuken die vanuit de gang
toegankelijk was. De WC-aanbouwen van 1929 werden in het verlengde van de gang gebouwd.
In 1934 kreeg nr. 32 de huidige dakkapel aan de voorzijde en een nieuwe trap. Op de zolder werden
slaapkamers ingericht. Mogelijk zijn hiervan enige vierpaneelsdeuren bewaard gebleven. Op de
tekeningen die toen gemaakt zijn blijkt dat er zich tot dan toe tegen de linkergevel een smalle steektrap
achter in de gang bevond. Er werd nu een nieuwe trap haaks op de gang boven de linkerbedstede
aangebracht.
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Plattegrond op een bouwtekening uit 1929 ten behoeve van de aanleg van toiletten en riolering.

Nr. 32 is omstreeks 1986 verbouwd en gemoderniseerd. Vermoedelijk werden toen ondermeer de gang en
de bedsteden gesloopt en werd de trap in de linkerachterhoek van de vergrote kamer aangebracht.
Nr. 34 is in de loop van de 20ste eeuw ook aangepast, maar minder rigoreus dan nr. 32. Het bedstedenblok
werd bij de keuken getrokken, waarbij de voorste wand nu de afscheiding tussen de kamer en de keuken
ging vormen. Van deze voorste wand is het bovenste gedeelte vermoedelijk oorspronkelijk. De gang aan
de rechterzijde is wat betreft de voorste helft bewaard gebleven. De scheiding tussen de kamer en de
keuken is verlengd in de gang zodat de gang daar tegen deze wand doodloopt. De trap is gemoderniseerd
en in het achterste gedeelte van de vroegere gang aangebracht.
BESCHRIJVING
Gevels
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De voorgevel is een eenlaagse langsgevel die in schoon metselwerk is opgetrokken van rode stenen in
kruisverband (10 lagen 61,1-61,6 cm; steenmaat 24-24,5 x 11,5-12 x 5-5,5 cm). De gevel heeft zes
traveeën waarbij de linker helft bij nr. 32 hoort en de rechter helft bij nr. 34. Beide gedeelten hebben aan
het verste uiteinde een deur en daarnaast twee vensters. Alle openingen zijn overdekt met rollagen. Bij de
dagkanten van de vensters zijn soms ook klezoren aangebracht hetgeen op een datering van het
metselwerk wijst vóór circa 1840. In de muurdammen tussen de openingen zijn de ankers van de balklaag
aangebracht.
Alle kozijnen zijn vrij zwaar en hebben een kwartholle profilering. Deze profilering werd veel in de 18de
eeuw gebruikt, maar werd mogelijk in de bouwtijd van deze huisjes 1820-1840 nog toegepast. Een andere
mogelijkheid kan zijn dat het hergebruikte 18de-eeuwse kozijnen zijn. De vensters hebben
zesruitsschuiframen. In de bovenlichten zit geschilderd imitatie glas in lood.
Beide deuren hebben een geprofileerd kalf, waarboven een bovenlicht met een houten ruitvormige
versiering, waarvan de zijden naar binnen gezwenkt zijn. De deur heeft drie horizontale klampen waarop
planken verticaal aangebracht zijn. Aan de buitenkant zijn de deuren voorzien van een plaat met
opgelegde lijstjes die een rechthoek vormen. De linker deur heeft een hardstenen dorpel met dito neuten.
De rechter deur heeft een hardstenen dorpel en zandstenen neuten waarop de kwartholle profilering van de
kozijnstijlen eindigt in een kapelletje.
Het is opvallend dat het linkerdeurkozijn sterk naar links en het rechter deurkozijn sterk naar rechts is
verzakt.

De achtergevel van nr. 32.

De achtergevel is een eenlaagse langsgevel in schoon metselwerk die aan de beide uiteinden door een
aanbouwtje is ingebouwd. De gevel is van vrij zachte en vrij grote stenen opgetrokken. Veel stenen zijn
breukstenen. Er zijn weinig strekken intact, zodat de indruk bestaat dat de gevel van hergebruikte stenen is
gemetseld (10 lagen 91cm; steenmaat 30/31/32x13/14/14,3x7,3/7,5/7,5/8cm.). De stenen zijn in een
enigzins wild verband gemetseld dat neigt naar een afwisseling van strekken en koppenlagen.
Beide panden hebben in de achtergevel een 19de-eeuws vensterkozijn met modern raamhout.

Plattegrond per bouwlaag
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plattegrond linker (zuidelijke) pand Lutkenieuwstraat 32
De begane grond van het linker pand wordt voornamelijk door één ruimte in beslag genomen met links
voor een afgescheiden tochtportaal en links achter een moderne trap met kwartdraai. De smalle achterste
strook bevat een keuken. In de muur tussen de grote kamer en de keuken zit een grote opening met
rondboog.

Plafond van de grote kamer met omkiste balken.

De grote kamer heeft drie balkvakken met omkiste balken met daartussen in de balkvelden een plafond
van kraalschroten. Het is mogelijk dat deze omkiste balken eiken balken zijn en zeer waarschijnlijk
bevinden zich boven de kraalschroten nog zware oude vloerdelen zoals die bij nr. 34 te zien zijn.
De kamer heeft een nieuwe houten vloer met daaronder een oudere houten vloer.
In het achterste gedeelte van de grote kamer heeft een bedstedenblok gezeten, waarvan de aftekening van
de voorste wand nog op de omkiste balken te zien is. De gemoderniseerde stookplaats tegen de
scheidingswand met nr. 32 zit thans uit de middenas van de huidige kamer. Als men echter rekening houdt
met de vroegere aanwezigheid van het bedstedenblok zit de stookplaats wel ongeveer in het midden van
de kamer.
De keuken heeft moderne plavuizen. De deur naar de smalle achterbouw hangt in een kozijn met een
kwartbolle profilering. De deur zelf kan uit circa 1900 stammen en bevat een paneel onder met daarboven
een roedenglas dat ingekort is. De deur zal derhalve oorspronkelijk ergens anders gezeten hebben en hier
herplaatst zijn.
Het tochtportaal heeft een recente paneeldeur tussen het portaal en de kamer.
In het verlengde van de gang bevindt zich een WC-aanbouwtje. Alle WC aanbouwen stammen uit 1929
en zijn in halfsteens metselwerk opgetrokken. Ze hebben een klein halletje met een buitendeur voorzien
van een deur uit de bouwtijd met twee staande panelen en een tweedelig glasraam. Achter het halletje
bevindt zich het eigenlijke WC-hok dat vanuit het halletje bereikbaar is.
De zolder is afgetimmerd en de indeling is recent gemoderniseerd. Hier bevinden zich enige
vierpaneelsdeuren uit de jaren 30 van de 20e eeuw, die mogelijk herplaatst zijn. In de badkamer kan nog
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een rondhouten spoor gezien worden. Het bovenste gedeelte van de kap kan door een luik gezien worden.
Voor de kapconstructie zie aldaar.
plattegrond rechter (noordelijke) pand Lutkenieuwstraat 34
Het rechterpand (nr. 34) heeft drie balkvakken waarbij de twee zware balken omkist zijn. Op de balklaag
boven de begane grond liggen zeer brede vloerdelen evenwijdig aan de straat. Omdat de vloerdelen
geverfd zijn kan de houtsoort niet vastgesteld worden, maar de grote breedte van deze vloerdelen suggereert dat het om eiken vloerdelen gaat.
Het pand heeft aan de rechterkant een gang en links ervan bevindt zich een kamer met daarachter een
keuken. De gang loopt nu dood op de wand in het verlengde van de scheiding tussen kamer en keuken.
Naast de keuken achter de gang bevindt zich een afgescheiden ruimte met een moderne trap.
In de gang is een tweepaneelsdeur met knierscharnieren en een geprofileerde omlijsting die toegang geeft
tot de kamer. De gangmuur is bekleed met kraalschroten.
In het midden van de kamer bevindt zich tegen de scheidingswand met nr. 32 een vrij brede
gemoderniseerde stookplaats. De forse breedte van deze stookplaats is opvallend.
De scheidingswand tussen de kamer en de keuken bevindt zich nog ter plekke waar vroeger een
bedstedenwand heeft gezeten. Het bovenste gedeelte van deze wand is vermoedelijk nog oorspronkelijk.
De keuken heeft een zachtboardplafond.
Op zolder zijn enige slaapkamers afgetimmerd waardoor de kap niet gezien kon worden.
kapconstructie
Het bovenste gedeelte van de kap van het linkerpand nr. 32 kon door een luik bekeken worden. Het blijkt
dat dit gedeelte een rondhouten sporenkap van zeven sporenparen (ca. 70cm hart op hart) heeft die in de
nok halfhouts gekeept zijn. Elk sporenpaar is voorzien van een haanhout dat met een rechte liplas aan de
sporen is gespijkerd. Alle haanhouten zitten aan de noordzijde behalve bij het meest noordelijke
sporenspant waarbij het haanhout aan de zuidzijde zit. Overigens is de kap afgetimmerd tot de
De kap van nr. 34 is afgetimmerd en niet toegankelijk, maar heeft volgens de eigenaar een vergelijkbare
haanhouten.
kap als 32.

WAARDESTELLING
Lutkenieuwstraat 32 en 34 hebben een positieve tot hoge monumentwaarde vanwege de
stedenbouwkundig situering. Van belang hierbij is de karakteristieke ligging als onderdeel van een rij
19de-eeuwse kamerwoningen aan een achterstraatje van de belangrijke grote diepe middeleeuwse huizen
aan het Hoge der A.
De bouwmassa en het volume is van belang daar het nog duidelijk de opzet van een rij historische
kamerwoningen aangeeft.
De voorgevel heeft hoge monumentwaarde als langsgevel in ambachtelijk traditionele stijl uit
omstreeks 1830-1840 die gaaf bewaard is gebleven. Bovendien is de voorgevel stedenbouwkundig van
belang daar deze onderdeel vormt van de historische westelijke straatwand van de Lutkenieuwstraat. De
rode oud-hollandse pannen op het voorschild maken deel uit van het waardevolle gevelbeeld en hebben
waarde als historische dakbedekking
Het casco heeft positieve monumentwaarde omdat belangrijke 19de-eeuwse onderdelen bewaard
zijn zoals de dragende muren, balklagen, zware vloerdelen en de oorspronkelijke sporenkap.
In de beide pandjes is weinig historisch waardevol interieur zichtbaar bewaard gebleven. In het
linkerpand is een vermaakte deur van rond 1900 en in het rechterpand een 19de-eeuwse tweepaneelsdeur
en het bovenste deel van een bedstedenwand.
AANBEVELINGEN
Bij eventuele verbouwingen is nader bouwhistorisch onderzoek gewenst.
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Bijlage: Uittreksel uit het bouwdossier van de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen
Adres
Bouwdossiernummer
D.I.V. bezoek

: Lutkenieuwstraat 32 en 34
: B 10759 en B 10760
: 17 november 2005

1929
Het tonnenstelsel wordt opgeheven. De bestaande privaten van Lutkenieuwstraat 32 en 34 worden
voorzien van een inrichting tot waterspoeling en het afvoeren van de faecaliën naar het riool van de
gemeente.
1934
Lutkenieuwstraat 32 bevat een woning. Eigenaresse Mej. C. Helder krijgt een vergunning voor het
plaatsen van een trap, het maken van slaapkamers op de zolderverdieping en het aanbrengen van een
dakkapel op het voordakvlak. Het werk wordt nog hetzelfde jaar voltooid.
1954
Lutkenieuwstraat 34 is erg tochtig en vochtig zo laten de bewoners de gemeente weten. De Dienst
Stadsuitbreiding en Volkshuisvesting verstuurt een aanschrijving aan de eigenaar mevr. C. Helder. Zij
dient de volgende verbeteringen aan het pand aan te brengen: de achtergevel en het pannen waterdicht
maken, ventileren van de kruipruimte, het tochtdicht maken van de voordeur.
1956
De Dienst Stadsuitbreiding en Volkshuisvesting verstuurt een aanschrijving aan de eigenaar van
Lutkenieuwstraat 34, de Stichting Vrouw Franssens of Geertjes Gasthuis. De kruipruimte dient
geventileerd te worden middels openingen in de binnenmuren en muisdichte openingen of roosters in
de buitenmuren. Aan de aanschrijving wordt gehoor gegeven.
1971
De Stichting Vrouw Franssens of Geertjes Gasthuis is eigenaar van Lutkenieuwstraat 32. Het pand
heeft te lijden onder achterstallig onderhoud. De eigenaar pleegt, na tussenkomst van de gemeente,
onderhoud en verhelpt gebreken.

H. Wierts
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BIJLAGE: Bouwhistorische notitie.

Bouwhistorisch onderzoek

BOUWHISTORISCHE NOTITIE

Adres
Status
Periode
Onderzocht door
Auteur
Datum

: Lutkenieuwstraat 32-38
: Beeldbepalend
: februari 2007
: Henk Wierts, Marcel Verkerk en Taco Tel
: Taco Tel
: Groningen, 22 februari 2007

Inleiding
Om de bouwdatum van de vier eenlaagse huisjes Lutkenieuwstraat 32-38 vast te kunnen stellen is een
bescheiden kadasteronderzoek uitgevoerd waarmee het is gelukt de bouwdata dichter te benaderen.
Onderzoeksresultaten
Het gebied waarop de vier huisjes staan behoorde in 1830 toe aan de Katholieke Kerk, het gaat hierbij
om de percelen 406 en 407. Het waren de Jezuïten die in de eerste helft van de 17e eeuw de satie Hoge
der A stichtten, ook wel ‘A-kerk’ genoemd. Zij hadden een schuilkerk achter Hoge der A 9 met daar
weer achter een terrein dat aan de Lutkenieuwstraat grensde. De statie is in 1836 opgeheven.1
Op een kadastrale hulpkaart Gemeente Groningen, Sectie K, nr. 17., no 145, opgemaakt in 1841 wordt
een eigendomswijziging vastgelegd die het terrein betreft van de vroegere Katholieke Kerk die
blijkens de kaart dan al gesloopt is. Ook wordt duidelijk dat Lutkenieuwstraat 32 t/m 38 dan al
gebouwd zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de vier huisjes vermoedelijk na 1836 en en zeker
voor 1841 zijn gebouwd.
Hoge der A 9 en het terrein recht daarachter behoort dan toe aan Klaas Mesdag (van beroep koopman)
en hij bezit ook Lutkenieuwstraat 32 (nr 1123) en 34 (nr 1122).
Gilles Mesdag (van beroep azijnbrouwer) heeft een deel van het terrein ten noorden hiervan, achter
Hoger der A 10 met Lutkenieuwstraat 36 (nr 1120) en 38 (nr 1119).
In 1900 wordt een nieuwe kadastrale hulpkaart gemaakt (Gemeente Groningen, sectie K no. 377)
waaruit blijkt dat de vier huisjes aan de achterkant een tuintje krijgen.
Op de volgende kadastrale hulpkaart uit 1932 (Gemeente Groningen, Sectie K, nr 501) blijkt dat de
stoepen voor de huisjes bij de openbare weg worden getrokken.

1

Egbert van der Werff e.a., van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk, Gasthuizen & Godshuizen in Groningen,
blz 56, 57
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