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: Oosterstraat 8
: BBP
: mei 2005
: Taco Tel
: Taco Tel
: Groningen, 23 mei 2005

Inleiding
Het pand Oosterstraat 8 krijgt een nieuwe winkelpui waarvoor de oude is verwijderd. Hierdoor is een
strook van de linker zijgevel tijdelijk in het zicht zodat dit kon worden gedocumenteerd. In deze
notitie worden het onderzoeksresultaat beschreven. Van dit pand is een bouwhistorische verkenning
geschreven in oktober 2003 door Frank van der Waard. Deze notitie zorgt voor enkele aanvullende
gegevens bij deze verkenning.
De begane grond is 4,40 meter hoog, gemeten van de vloer tot de onderkant van de stalen balk die de
boven gelegen gemetselde voorgevel draagt. Doordat de pui was verwijderd waren tenminste drie
plafonds (waarvan twee moderne verlaagde plafonds) zichtbaar. Het oudst zichtbare plafond was stuc
op riet, hiervan was maar een klein stukje zichtbaar. Eventueel aanwezige oude balklagen konden niet
worden gezien vanwege de plafonds. Te zien was ook dat haaks op de voorgevel tussen de derde en
vierde travee van links een stalen ondersteuningsbalk met daarop een kalkzandsteen muurtje zit. Dit is
de positie van de oorspronkelijke bouwmassa toen de rechts gelegen steeg nog niet bij het pand was
getrokken.
De linker penant van de begane grond is nader bekeken omdat hier de oude zijgevel voor een klein
gedeelte in het zicht was. De penant is hier, inclusief pleisterlagen 57,5 cm dik, de eigenlijke gevel zal
tenminste 50 cm dik zijn maar om de buitenkant van de gevel links niet te zien is (een plank is voor de
drup bevestigd) kan dit niet exact worden aangegeven. De penant is overigens vooraan teruggehakt
waarna vooraan nieuw metselwerk is geplaatst. Het oude metselwerk is in het open gehakte deel
hierachter zichtbaar. Het muurwerk heeft hier een tienlagenmaat van 95,5 - 96,0 cm, baksteenformaat:
32 x 14,5-16,0 x 9,0-9,5 cm (slechts een strek gemeten).
In de bouwhistorische verkenning van 2003 werd geconstrateerd dat het pand mogelijk uit de 16e
eeuw dateeert maar dat een oudere kern denkbaar is. Gezien de nu gevonden baksteenformaten is dit
waarschijnlijk. Een kern uit de 14e of 15e eeuw is mogelijk.

