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INLEIDING
In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft Dorp, Stad en Land onderzoek gedaan naar het
voormalige raadhuis van Goedereede aan de Markt 7. Dit markante stadspand is gebouwd in 1852 en
heeft sinds 1967 de status van rijksmonument onder nummer 16178. Het pand was tot recent in gebruik
als kantoorgebouw en staat nu leeg. Een nieuwe eigenaar wordt gezocht.
Het pand leent zicht voor herbestemming tot een nieuwe functie, maar daarbij moeten de monumentale en
cultuurhistorische waarden dan wel maximaal behouden blijven. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft
Dorp Stad en Land gevraagd deze waarden in kaart te brengen en een kader op te stellen dat aangeeft op
welke wijze toekomstige ontwikkelingen mogelijk zijn.
Dorp, Stad en Land heeft gelet op de vraagstelling voorgesteld voor dit gebouw een Monumentenkompas
op te stellen.

WAAROM EEN MONUMENTENKOMPAS

Het stadhuis Markt is een gaaf en markant rijksmonument in het hart van Goedereede. Nu het deels leegstaande en ongebruikte object op de nominatie staat om verkocht te worden betekent dat er voor dit unieke
object een nieuwe gebruiker zal komen en ook een nieuw gebruik.
Vanuit het erfgoedbeginsel van Behoud door Ontwikkeling is dat goed voorstelbaar, maar het is wel van
belang tijdig te zien of de erfgoedwaarden van het object wel altijd inpasbaar zijn in de gewenste vormen
van nieuw gebruik voor gebouw en het achterliggend gebied.
Dit aspect is van groot belang voor de aspirant kopers: het bepaalt vooraf of hun plannen vanuit de waarden en mogelijkheden van het erfgoed bezien wel voldoende haalbaar zijn. Maar het bepaalt óók een concreet en transparant beleidskader en daarmee de ruimte voor de gemeentelijke monumentenadvisering. Dit
maakt het ook voor de gemeente mogelijk om actief mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen in het kader
van de herbestemming.
Met dit Monumentenkompas beoogt de gemeente Goeree-Overflakkee de mogelijkheden voor herontwikkeling bij dit specifieke pand toegankelijk, helder, toetsbaar én realistisch in beeld te brengen. Dit in een vroeg
stadium als basis voor nader overleg, en bedoeld om belangstellenden een passend beeld te bieden van
het object.

De Markt van Goedereede omstreeks 1900, links het raadhuis. Bron: ansichtkaartenbeurs.nl
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HET ONDERZOEK

Het onderzoek is gebaseerd op een locatiebezoek, historisch foto- en kaartmateriaal, en een analyse van
het bestaande object in zijn context.
Het locatiebezoek heeft plaatsgevonden in februari 2020, waarbij het exterieur, interieur en de directe omgeving van het pand zijn geschouwd en in tekst en eigen foto’s vastgelegd. Eveneens is gebruik gemaakt
van bouwtekeningen uit het bezit van gemeente Goeree-Overflakkee, met wijzigingen aan het pand uit
1955, 1977 en 2015. Tot slot zijn de kadastrale kaart van 1831, archeologische bronnen en recente luchtfoto’s als bronmateriaal gebruikt.
De inhoud van dit erfgoedkompas start met het kort in beeld brengen van de cultuurhistorische ontwikkeling van Goedereede en de ontstaansgeschiedenis van het voormalig raadhuis. Vervolgens is een feitelijke
beschrijving van het huidige pand opgenomen, waarna de monumentale waarden van het pand worden
beschreven en in beeld gebracht door middel van waarderingsplattegronden. Dit resulteert tenslotte in een
transformatiekader dat aangeeft wat er bij nieuw gebruik van het pand mogelijk is. Daarbij worden
ook handvaten gegeven voor plattegrondaanpassing, eventuele verduurzaming en beperkte uitbreiding
van het pand, en hoe om te gaan met de achterbebouwing.
Dorp, Stad en Land hoopt op deze wijze een bijdrage te hebben geleverd voor een duurzame toekomst van
dit bijzondere pand.
Haar speciale dank gaat uit naar bureau Walraad voor geleverde tekeningen en buurtbewoonster en naar
lokaal fotografe Desirée van Halewijn; zij stelde historisch fotomateriaal van het pand en haar omgeving
ter beschikking voor dit onderzoek.

31 maart 2020,
Namens Dorp, Stad en Land Rotterdam
De onderzoekers:
Dhr. M.P.H. Raaijmakers, architect bna
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed
Mw. M. Couperus MSc
Erfgoedadviseur en onderzoeker
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Het verrassend gave dakenlandschap van Goedereede rond de haven in 2007. Links midden het volume Markt met achtergelegen
binnentuin> Bron: eigen foto / K. Grinwis
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SAMENVATTENDE CONCLUSIES
Het stadhuis Markt 7 is een waardevol rijksmonument, en een belangrijk, zichtbaar onderdeel van de
gemeenschap van Goedereede. De rijke historie van het pand en haar prominente, centrale locatie zijn in
dit kompas daarom uitgebreid in beeld gebracht.
Bij een herbestemming van het gebouw is het van belang daarmee goed rekening te houden.
In zoverre dit haalbaar blijkt hebben opties waarbij het pand (gedeeltelijk) bezoekbaar blijft dan de voorkeur
boven plannen waarbij het gebouw volledig privé wordt in gebruik.
Bij een cultuurhistorisch voldoende passende nieuwe functie biedt het pand goede mogelijkheden voor
uiteenlopende vormen van gebruik.
Bij dat nieuwe gebruik kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan een hotel/restaurantfunctie of een
kortverblijf B&B (toerisme/recreatie), een of meer publieksfuncties gecombineerd met wonen op de etage
(Gemeenschapssupport als VVV, bibliotheek, infopunt gemeente of bank), een gebruik voor
gezondheidszorg op BG met extra zorg ofwel wonen daarboven (zorgfuncties: gezondheidscentrum of
individuele huisarts, tandarts, fysiotherapeut), of een woonfunctie met één grote woning ofwel meerdere
kleinere woningen. Woonappartementen liggen bij het laatste gelet op de pandopbouw, de beperkte
mogelijkheden in de kap en de lokale markt niet erg voor de hand.
Een nieuwe indeling en eigentijdse verduurzaming van het object zijn gelet op de eenvoudige hoofdstructuur
en heldere traditionele pandopbouw bij een juiste aanpak goed mogelijk. Mogelijk kunnen de oude
plafonds onder de systeemplafonds nog aanwezig zijn en het beeld versterken. Eventuele beperkte
uitbreidingen op de begane grond in de binnentuin zijn onder voorwaarden ook denkbaar, mits het
hoofdvolume in zijn recht gehouden wordt. Zie hiervoor een schetssuggestie in het transformatiekader achter
in dit rapport.
Wellicht is het ook denkbaar het gebruik van het stadhuis en de achterbebouwing op te splitsen. Het
achtergebouw zou dan ontsloten kunnen worden vanaf de Varkensmarkt en een compact eigen
binnengebied kunnen krijgen, gescheiden van het stadhuis. Ook vroeger in de schoolsituatie bestond een
dergelijke splitsing al immers. Gelet op de werk- en opslagkarakteristiek van de Achterstraat ligt een
klassieke, gangbare woonfunctie voor het achterhuis niet voor de hand. Mede gelet op de grote schaal
zonder echte indeling valt eerder te denken aan werkfuncties of bijeenkomstfuncties.
In dit kompas zijn de randvoorwaarden bij dit alles zo duidelijk mogelijk opgegeven in het
transformatiekader. In de planvorming voor dit niet alledaagse pand zal een creatieve omgang met het
gewenste programma én de mogelijkheden die het gebouw kan bieden essentieel zijn; het gebouw vraagt
om goede afwegingen en leent zich in elk geval zeker niet voor standaardoplossingen.
Mede gelet daarop biedt het tijdig mede betrekken van een erfgoeddeskundig ontwerper bij
herbestemmingsplannen goede kansen voor een passend ontwerp en een goed verloop van de procedures.
Een tijdige oriëntatie op het bestemmingplan en de mogelijkheden voor nieuw gebruik is daarbij ook van
groot belang.
De gemeente Goeree-Overflakkee wijst bij planontwikkeling altijd op de mogelijkheden van een tijdig
vooroverleg met diensten van de Gemeente en haar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit waarin de
erfgoedadvisering is ondergebracht.
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BEKNOPTE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN GOEDEREEDE EN HAAR
RAADHUIZEN
Vroegste geschiedenis Goedereede
Aan het eind van de 11e eeuw ontstond achter de beschermende duinenrij van het eiland Goeree het
vissersplaatsje Goedereede. Een aantrekkelijke vestigingsplaats aan het Haringvliet, gelegen op een
hoogte aan de zuidelijke polderdijk van de Oude Oostdijk. Het verloop van deze dijk is nog terug te
vinden in de Pieterstraat, de Markt, Noordzijde Haven en de Catharinastraat (Meischke, 1965).
In de middeleeuwen ontwikkelt Goedereede zich tot een handelsstad van enig aanzien. In 1312 krijgt
Goedereede, stad van Gerard, Heer van Voorne stadsrechten; in 1320 verkrijgt zij recht van
Haringvaart en in 1331 het recht op een “wekelijkschen marktdag, op welken de ingezetenen van
Westvoorne hunne vruchten en hun vee moesten brengen, eer zij die elders mogten verkoopen,
waardoor de stad groote welvaart genoot”. Goedereede had in deze periode van welvaart al een
raadhuis, waarvan bekend is dat het smal, hoog en ook onderkelderd was.
Goedereede had een zeer gunstige ligging op de zuid-oostpunt van het eiland waardoor het kon
ontwikkelen als aantrekkelijke handelsplaats aan het Haringvliet. De schepen lagen onder de zuidelijke
dijk voor anker en bij slecht weer lagen zij in de luwte van het eiland om de oostelijke hoek, veilig “op
de rede”, waaraan Goedereede haar naam dankt.
In de vroege 15e eeuw, in 1430, werd aan de oostkant van de stad voor de dijk langs een nieuwe
haven gegraven. Aan de noordkant van de haven ontstonden nieuwe smalle en regelmatige kavels van
ca. 45 meter diep; aan de zuidkant waren deze ca. 30 meter diep.
0In de zestiende eeuw is de stad ontwikkeld tot een levendige plek waar veel handel plaats vindt in en
nabij de haven. De stad krijgt een spuisluis (1593), grachten, stadsmuren ENfortificaties. Aan de
noordzijde van de nieuwe haven worden op nieuwe kavels grotere koopmanshuizen en pakhuizen
gebouwd. De kaart van Jacob van Deventer toont Goedereede omstreeks 1545.
Door het inpolderen van buitendijks nieuw land in de 17e eeuw, raakt Goedereede echter steeds verder
van het open water verwijderd. Om de schepen te laten uitvaren naar het Haringvliet wordt een
Havenkanaal gegraven. Later in de 18 e eeuw wordt de havenfunctie verplaatst naar de rand van het
eiland, waar aan het einde van het twee kilometer lange Havenkanaal het gehucht Havenhoofd wordt
gesticht. Goedereede verliest daarmee haar strategische plek als
havenstad.
Raadhuis aan de markt, 1530
Tijdens de grote stadsbrand van 1482 die bijna de gehele stad is as
legde, ging ook het raadhuis inclusief alle belangrijke stadspapieren
verloren. Pas na jaren, in 1530 wordt een nieuw raadhuis in
renaissancestijl gebouwd. Dit raadhuis met smalle hoge gevel was
voorzien van een representatieve voorgevel van zandsteen en een
dubbele hardstenen trap naar een bordes, van waaraf belangrijke
mededelingen aan het volk werden gedaan. Op de hoofdverdieping
was de vierschaar waar rechtszaken werden afgedaan; er was een
burgemeesterskamer en er waren ruimten voor de schepenen en
secretaris. Op de zolder waren (vaak houten) kerkers voor gevangenen
te vinden. De benenverdieping deed vele jaren dienst als vleeshal. Die
laatste werd later eerst nog Stadswaag en weer later vanaf 1823 voor
korte tijd ook als school in gebruik genomen.
Resten van dit gebouw direct achter de Vleeshal zijn bij archeologisch
onderzoek in 1977 blootgelegd en inclusief vele bodemvonsten
uitgebreid gedocumenteerd. (Jaarboek de Motte, 78-79). Bij dit
onderzoek is tot ca 5 meter
diep, tot op de brandlaag van
Het stadhuis van Goedereede, zoals het in 1530 er vermoedelijk uit zag. Bron: De Motte
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Goedereede omstreeks 1545, gelegen aan het water. Kaart van Jacob van Deventer. Bron: oudelandkaarten.nl

Impressie van Goedereede omstreeks 1500. Bron: Torenmuseum.nl
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Bouw van een nieuw raadhuis met school in 1852
Al in 1780 werden de eerste plannen gemaakt voor een nieuw en eigentijdser raadhuis dat tevens dienst
moest gaan doen als schoolgebouw met onderwijzerswoning. Pas in het midden van de 19 e eeuw werden
die plannen gerealiseerd door via het bijtrekken van de westelijke belending en het gehele achtergebied
in 1852 een veel groter stadhuis te maken. Achter het stadhuis werd langs de Varkensmarkt en Achterstraat een schoolgebouw opgericht.
Met haar verbrede opzet is het nieuwe stadhuisontwerp sterk afwijkend van de voorgaande raadhuizen en
de omliggende Middeleeuwse panden. Hoewel sober als neoclassicistische ontwerp, straalt het tegelijkertijd ook rijkdom en gezag uit.
De indeling was als volgt: links direct na de centrale toegangsdeur lag de secretarie met loketfunctie,
rechts was de burgemeesterskamer. Daarachter lagen een woning voor het schoolhoofd en een verblijf
voor de conciërge, beiden georiënteerd op de achtergelegen binnenplaats en schooltuin. Op de verdieping aan de voorzijde was de grote raadszaal met daarachter ruimten voor het archief. Op de zolder was
ook archief voorzien, plus een slaapkamertje, vermoedelijk voor een inwonende dienstbode.
Cachot
Aan de achterzijde van het raadhuis was het cachot dat de voormalige houten kerker op de zolder van
het oude raadhuis verving. In deze kleine bedompte ruimte werden wetsovertreders tijdelijk op onethische
wijze in bewaring gesteld, wachtend op mogelijk even onethisch verantwoordde straffen. Het cachot werd
gebruikt voor korte inbewaringsstellingen; in de midden 19 e eeuw werd de gevangenis als verlicht
(verbeter)instituut uitgevonden en was het niet meer nodig gevangen op deze plek in bewaring te nemen.
Schoolgebouw achter het raadhuis: 1852 tot 1897
Tijdens de ontwerpfase wordt gesproken over het realiseren van een schooltje in het stadhuis. Later wordt
besloten om gescheiden door een tuin, achter het stadhuis een vrijstaand schoolgebouw te realiseren dat
grenst aan de achterzijde aan de Varkensmarkt. Het schoolhoofd woonde in het raadhuis op de begane
grond aan de achterzijde.
Al snel na de bouw van de school waren er klachten over slechte ventilatie van het schoolgebouw. “Door
het toenemende aantal leerlingen zijn de localen, althans die voor de 2e, 3e, 4e en 5e leerjaren overbevolkt, zodat daar de toestand dringend verandering en verbetering vordert en onhoudbaar genoemd
moet worden” (butendepoort.nl). In het licht van algemene ontwikkelingen aan het eind van de 19 e eeuw
en de toenemende aandacht voor gezondheid en hygiëne werd in 1897 een nieuw schoolgebouw gerealiseerd aan de Melkdijk. De hoofdonderwijzer betrok een nieuwe woning aan de Noordzijde Haven tegenover de Catharinastraat. Welke functie het schoolgebouw daarna gehad heeft is niet onderzocht; mogelijk
werd het daarna vooral een informele “gemeentewerf” en opslagplaats.

DORP, STAD EN LAND

De Markt gezien vanaf het Toepad, met op de achtergrond het raadhuis omstreeks 1900.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verliest en schip 434 vaten Portugese port. De vaten worden verzameld langs de haven
en op de Markt van Goedereede en per opbod verkocht. Samen brengt de vondst het voor die tijd enore bedrag op van
293.337 gulden. Tweederde van dit bedrag is voor de gemeentekas. Een derde is bestemd voor de visserij. Op de
achtergrond het raadhuis. Bron: Desirée van Halewijn
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Een nieuwe raadszaal in 1953
Na de watersnoodramp in 1953 die ook Goedereede trof (zie foto), schenkt de gemeente Den Haag na het bezoek van het stadsbestuur aan Goedereede (zie artikel) een geheel nieuw interieur voor de raadzaal. Het symbool voor de stad Den Haag, de ooievaar, als wapen boven één van de toegangsdeuren van de raadszaal herinnert aan deze gift. Boven de andere deur is het wapen van Goedereede verwerkt. De zaal wordt voorzien van
een omvangrijke hout gelakte lambrisering rondom de zaal, en een nieuwe schouw in stijl van de jaren ‘50 . De
balkconstructies worden omtimmerd. Ook het bijpassend meubilair wordt geschonken: een lange houten tafel
met veloursbeklede stoelen. Deze tafel is nog steeds in opslag aanwezig in het achterhuis, de voormalige school.
De watersnood betekent ook direct het einde van de getijdenhaven: in 1957 wordt de haven van Goedereede
afgesloten en blijven de schepen daarna definitief op het Havenhoofd.
Ontwikkelingen in 1966 en ‘77
In 1966 verhuist het gemeentebestuur naar een nieuw stadhuis op een andere locatie aan de Tramlijnweg. Tot
1972 blijft het raadhuis nog wel in gebruik als trouwzaal, vergaderruimte en archief. In de secretarie werd tijdelijk ook het postkantoor ondergebracht.
In de jaren ‘70 neemt woningbouwvereniging Beter Wonen het raadhuis in gebruik als kantoor. Het raadhuis
wordt met name op de begane grond aangepast. De centrale hal en de burgermeesterruimte worden gehandhaafd. Van de overige ruimten wordt één grote L-vormige ruimte gemaakt. De deur naar buiten in de achtergevel wordt dichtgezet en de toiletruimte wordt verplaatst naar de bergwand achter de voormalige burgermeesterskamer. De vloer aan de achterzijde wordt vervangen voor een betonvloer. Nieuwe lambrisering wordt toegepast
en systeemplafonds worden aangebracht. Ook op de verdieping worden systeemplafonds geplaatst. De zolderkap blijft geheel ongewijzigd.
Recente ontwikkelingen
Woningbouwvereniging Beter wonen verhuist in 2020 naar een nieuw kantoor en zal het raadhuis in verkoop
gaan brengen. Een Erfgoedkompas wordt opgesteld om de transformatieruimte van het gebouw aan nieuwe eigenaren mee te geven zodat de duurzame toekomstmogelijkheden voor dit pand duidelijk in beeld worden gebracht.

Detail van het Eilandennieuws van 3 november
1954. Het Haags gemeentebestuur doet een
bijdrage aan de restauratie van de raadszaal.
Bron: krantenbankzeeland.nl
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Goedereede tijdens de watersnoodramp in 1953. Bron: Geschiedenisvanzuidholland.nl

Na de waternoodramp ‘adopteert’ Gemeente Den Haag de gemeenten Stellendam, Goedereede en Ouddorp. Tijdens een bezoek van het voltallige gemeentebestuur wordt aangekondigd dat de stad een bijdrage doet aan de res-
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Kadastrale minuut uit 1825. Bron: Beeldbank.cultureelerfgoed.nl
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LOCATIE STADHUIZEN
1530 EN 1852
Op de kadastrale minuut van
1825 zien we dat het raadhuis
met daaronder de Vleeshal dan
nog ligt op kavel no. 268. Gelet
op de zichtbare trappartij voor
de voorgevel zal dit het smalle
gebouw uit 1530 zijn. Achter het
raadhuis, dat vrij diepe achterbebouwing heeft, loopt het terrein vanaf de helft van de kaveldiepte zonder bebouwing door
tot aan de Achterstraat.

Op no. 267 ligt een woning met
een achterbouwing aan de Varkensmarkt, vermoedelijk een
schuur.

Wanneer we het huidige raadhuis exact op schaal overprojecteren op de kadastrale minuut
dan is goed te zien dat de oorspronkelijke kavellijnen nog bestaan en dat sloop van het huis
op 267 werd benut om een
breed front te maken. De in
1825 nog bestaande omvangrijke achterbouwen zijn allen gesloopt om de schooltuin te creëren.
In de gele zone zijn in 1977 de
vroegere bebouwing achter de
Vleeshal en de brandlaag van
1482 geheel opgegraven bij een
groot archeologisch onderzoek.
De resultaten daarvan en een
complete documentatie van de
vele vondsten zijn vastgelegd in
het Jaarboek de Motte 78-79
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BESCHRIJVING VAN HET RAADHUIS
Pandgegevens
Adres:
Oorspronkelijk gebruik:
Huidige functie:
Bouwjaar:
Bouwstijl:
Architect:
Situering:
Rijksmonumentnummer:
Kadastrale gegevens:

Markt 7, Goedereede
voormalig raadhuis
kantoorpand
1852
neoclassicisme
onbekend
Onderdeel gevelwand aan Markt
16178
GDR01 - A - 2146

Situering en terreinbeschrijving
Het raadhuis ligt prominent aan de Markt, als belangrijkstede stedelijke ruimte van Goedereede
Door haar breedte valt het raadhuis flink op tussen de smalle panden van oudere oorsprong. De kadastrale minuutkaart van 1831 toont dat het raadhuis strekt over twee smalle en diepe kavels met nummers 267 en 268. Het rechter deel van het pand staat op de plek van het raadhuis van 1530, gesitueerd op kavel 268. Waarschijnlijk zijn ondergronds restanten van dit deels onderkelderde raadhuis behouden, zoals ook bleek uit onderzoek in 1977.
De beide voormalige percelen waren elk ca 5,5 meter breed en zo’n 45 meter diep.
Het nieuwe stadhuiskavel kent een schuin verloop maar meet gemiddeld circa 10,5x45 meter.

EXTERIEUR
Hoofdvorm
Het raadhuis heeft een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken in strakke, iets langwerpige rode
handvorm baksteen in staand metselverband. De gevel heeft een platte, gestreken kalkvoeg binnen het
gevelvlak in lichte zandkleur, en smal snijwerk in de stootvoegen. Door de brede voorgevel en strakke
metselwerkopzet wijkt het raadhuis af ten opzichte van de smalle en hoge omliggende panden met middeleeuwse oorsprong. Het raadhuis is voorzien van een geheel gesloten langskap met steekkap achter
het gevelfronton, en is gedekt met grijs gesmoorde Oud Hollandse pannen. Bovendaks twee gemetselde nokschoorstenen op de kopgevels. Op het achterste dakvlak zijn twee kleine oorspronkelijke dakkapellen ter verlichting en het luchten van de zolderverdieping aanwezig.
Voorgevel
De voorgevel is opgedeeld in drie traveeën: een middenrisaliet met houten fronton met oculusvenster,
sobere classicistische kroonlijst en hoeklisenen links en rechter als gevelbeëindiging. Centrale nog originele houten dubbele paneeldeuren met gietijzeren vulling. Houten deurlijstwerk, hoofdgestel met consoles, hardstenen trede en onderdorpel en neuten. Brede voorstoep in hardsteen met twee stoeppalen.
Eenvoudig tweeruits bovenlicht met brede middenstijl. Op de begane grond links en rechts van de voordeur een zes-ruits schuifvenster voorzien van oorspronkelijke persiennes. Op de verdieping drie zesruits
schuifvensters, het centrale venster voorzien van geprofileerd stuclijstwerk. De vensters zijn voorzien van
hardstenen onderdorpels en een kam met anderhalf steens strekkenlaag aan de bovenzijde. De ramen
zijn deels nog voorzien van getrokken glas.
Boven de toegangsdeur prijken (vermoedelijk sinds 1954) drie wapenstenen: centraal het wapen van
Goedereede, links het wapen van de heerlijkheid Goedereede en rechts het wapen van het Koninkrijk
der Nederlanden.
Rechts van de deur een (gefrijnde) oorlogsgedenksteen in reliëf met de geschilderde tekst:

“10 mei 1940 – 5 mei 1945, ter herinnering aan onze bevrijding, Jesaja XXXIII vers 1”.
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Onder het linker en rechter venster op de verdieping een gietijzeren vlaggenstokhouder. Links van de toegangsdeur een groot recent smeedijzeren uithangbord. Smeedijzeren kleine sierroosters op ventilatieopeningen in de gevel. Koperen HWA’s (vermoedelijk 1954) aan de linker en rechterzijde van de voorgevel.
Zijgevels
De zijgevels grenzen direct aan naastgelegen panden waardoor enkel de topgevels zichtbaar zijn. Deze
zijn gevuld met eenvoudig metselwerk. Ter plaatse van de zolderkap in de rechter zijgevel is één klein venster aanwezig. In de zijgevels zijn grote smeedijzeren muurankers zichtbaar.
Achtergevel
In tegenstelling tot de representatieve strakke voorgevel in stijl met staand metselverband, is de nietrepresentatieve achtergevel eenvoudig en meer traditioneel opgetrokken in kruisverband in handvormsteen. Kalkvoegwerk in zandkleur gesneden in de stootvoegen en met daggestreep in de lintvoeg. Tweemaal vijf grote gesmede schootankers op de constructieve lijnen van spanten en hoofdvloerconstructies.
Op de begane grond vier zesruits schuifvensters met deels recente en deels oorspronkelijke beglazing, anderhalfsteens strekkenlaag en hardstenen onderdorpels. Op de verdieping eveneens vier zesruits schuifvensters. Alle vensters met brede Empire centraalroede.
Centraal in de gevel twee laag geplaatste kleine draairaampjes ter plaatse van de toiletten.
In 1977 is het toiletraam op de BG dichtgemetseld en is de achterdeur een venster geworden. De oorspronkelijke hardstenen stoep en het niet passende metselwerk van de nieuwe borstwering herinneren aan
de deurfunctie. Onder in de gevel ventilatie-openingen met ijzeren roosters. Aan de rechterzijde is een gemetselde toegang tot de kelder afgedekt met een in koper bekleed luik. De kelder is niet meer toegankelijk
maar bevat hoogst waarschijnlijk de oudste bouwsporen van het pand. e kap is gedekt met grijs gesmoorde Oudhollandse pannen, voorzien van twee oorspronkelijke kleine dakkapellen, aan weerszijden een
schoorsteen met niet oorspronkelijke dekplaat en een eenvoudige bakgoot op tien klossen ter afwatering.
Zinken hemelwaterafvoer op de oostelijke hoek. De ca 50 cm brede tussenruimte (evt. restant oudere ose)
tussen het pand en de oostelijke belending is verticaal dichtgezet met een houten schot.
Aan de westzijde staat tegen de achtergevel een eenvoudig, in gemetseld smal volume onder een zadeldak haaks op de achtergevel met rode oudhollandse pannen. Gelet op de te krappe positie tegen het westelijk achtergevelvenster bg en het bouwbeeld uit 1831 op de kadastraal minuut op kavel 267 is dit volume niet oorspronkelijk en wat later in de 19 e eeuw aangebracht als functionele (cachot) toevoeging aan
het raadhuis. Het eerste deel in ijsselsteen dat circa 3,5 bij 2 meter meet is het oorspronkelijk deel. Het is
opgetrokken in gele IJsselsteentjes in kruisverband, met boven de deur een koppenlaag, uitgemetselde
luchtsleuven in de muur en een geklampte recente deur met niet oorspronkelijk geheng. Bouwsporen op
de muur aan de binnenzijde wijzen op restanten van een lessenaars dak. Later in de 20e eeuw werd het
volume nog verlengd in een afwijkende metselsteen. De toegangsdeur, goot en hemelwaterafvoer zijn allen niet meer oorspronkelijk.
Aan de oostzijde is tegen de achtergevel een gemetselde eenlaagse uitbouw met plat dak aanwezig uit de
tweede helft van de 20e eeuw. Deze bevat nu een keuken en is aan de buitenzijde recent afgewerkt met
donkere rabatdelen. Kozijnen en deur zijn recent.
Binnenplaats
Achter het raadhuis ligt ter plaatse van de voormalige schoolplaats en raadhuistuin nu een open, betegelde binnenplaats met drie kleine bomen, grenzend aan het achtergelegen schoolvolume. Het is aannemelijk dat dit gebied vroeger lange tijd door een hek/erfscheiding gedeeld was; dit is ook te zien op foto’s
van archeologisch onderzoek uit 1977 (de Motte 78-79).
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PLATTEGRONDEN BESTAANDE SITUATIE RAADHUIS EN SCHOOLGEBOUW
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INTERIEUR
Begane grond
Bij een verbouwing in 1977 is de ten behoeve van een kantoorfunctie de oorspronkelijke indeling en
afwerking van het pand op de begane grond sterk gewijzigd. Op de etage en zolder is de indeling nog
min of meer oorspronkelijk behouden, inclusief de trap. Alleen de raadzaal werd in 1954 geheel opnieuw ingericht en afgewerkt. Een van de twee behouden deuren van de raadzaal is niet meer functioneel.
Centrale entree met oorspronkelijk loket en recente dubbele deurpui naar centrale hal. Tegelvloer en
eenvoudig lijstplafond en lambrisering langs de wanden vermoedelijk ca 1977.
Links van de entree een houten lokettenwand. Rechts in hal trap naar etage met plateau en haaks verloop richting oost. Achter het loket een L-vormige kantoorruimte met systeemplafond, moderne wand en
vloerafwerking en een recente glaspui met deur. Aan de oostzijde een recent heringedeelde toiletruimte.
Er is in 1977 een tussendoorgang gemaakt onder de trap door tussen kantoor 06 en de voormalige
burgemeesterskamer 05. Aan de oostzijde is een rookanaal geheel weggetimmerd, en een doorgang
naar een aangebouwd recenter keukenvolume gemaakt. Onder de westhoek van kantoor 06 is nog een
oorspronkelijke kelder aanwezig; de toegang hiervan is niet meer aanwezig.
Verdieping: raadszaal
De haakse trap leidt naar de verdieping met aan de voorzijde de raadszaal langs de gehele breedte
van de voorgevel. Het interieur van de raadszaal, inclusief meubilair, is naar aanleiding van de watersnoodramp van 1953 in zijn geheel geschonken door de gemeente Den Haag. Het wapen van Den
Haag, de ooievaar, prijkt als aandenken boven één van de twee toegangsdeuren van de raadszaal;
boven de andere deur hangt het wapen van Goedereede. De deuren zijn voorzien van lijstwerk met
fries en houtsnijwerk. Rondom langs de wanden houten lambrisering en een eenvoudige schouw met
groen geglazuurde haardtegels op de vloer.
De oorspronkelijke vier hoofdbalken zijn niet meer in het zicht en zijn met de vernieuwing van het interieur opnieuw betimmerd tot een beeld van moerbalken met kinderbinten op sleutelstukken. Achter de
omtimmering schuilt waarschijnlijk de oorspronkelijke constructie. Op de vloer ligt een recent tapijt; het
onderliggend vloerwerk is niet waarneembaar.
Op de etage aan de achterzijde oost een geheel oorspronkelijke houten archiefruimte met oorspronkelijke houten wandopbouw en kastenwanden. Het oorspronkelijke plafond is hier nog zichtbaar. Centraal op de overloop een toegang naar de trap naar zolder met oorspronkelijke deur. Ook de toegangsdeuren van de ruimten 1.3 en 1.4 zijn oorspronkelijk.
De ruimte 1.3, het toilet en de overloop 1.1. zijn gemoderniseerd en afgewerkt met een systeemplafond
en recent tapijt.
Zolder: kapconstructie en scheidingswanden
Via de houten trap in de gang op de verdieping is de zolder bereikbaar.
De kapconstructie bestaat uit vijf regelmatig geplaatste phillibertspanten met telmerken I tm V (in een
niet logische volgorde geplaatst). Traditionele kap met flauwe helling met gordingen; het dakbeschot in
grenen is niet oorspronkelijk en vrij recent aangebracht. Oorspronkelijke houten brede vloerdelen.
Tweezijdig markante houten ondersteuningen van het verloop van de gemetselde schoorsteenkanalen
richting nok.
De zolder is gedeeltelijk opgedeeld door middel van open houten lattenwanden, vermoedelijk laat 19 e
of vroeg 20e eeuws. Door deze scheidingswanden konden afsluitbare ruimten worden gemaakt voor de
opslag van goederen, maar bleef ventilatie en lichttoevoer mogelijk.
Dienstbodenkamer
In de noordoosthoek van de zolder is naast de trap een dienstbodenkamertje aanwezig, dat nog geheel
intact is. Mede een op zolder nog aanwezige kleine belkatrol en een gaatje in de vloer wijzen op dit
gebruik: hieraan hing het belletje dat vanaf de lager gelegen ruimten kon worden bediend om de
dienstmeid op te roepen.
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De kleine ruimte heeft eigen wanden in brede geschilderde houten delen en werd verlicht door een dakkapel. In het kamertje zijn een bedstede en enkele houten haken voor het ophangen van kleding of andere
spullen nog steeds aanwezig. Ook de deur naar de kamer is nog oorspronkelijk.
In het midden van de zolderverdieping is op de vloer een smeedijzeren beugel aanwezig voor de vlaggenmast: die mast werd horizontaal bewaard en verschoven en ging via een het kleine ronde oculusvenster in
het fronton naar buiten.

BIJGEBOUWEN
Schoolgebouw aan de Varkensmarkt
Achter het raadhuis een schoolgebouw grenzend aan de Varkensmarkt, op een ruitvormige rechte plattegrond. Het gebouw heeft twee achter elkaar liggende zadeldaken met nok evenwijdig aan de Achterstraat,
gedekt met keramische gesmoorde grijze Oud Hollandse pannen.
Het oorspronkelijke schoolgebouw met grote kap lag circa 3m50 terug van de Achterstraat; de tussenwand nabij de achtergevel vertoont inclusief de aanwezige vensters duidelijk het beeld van een buitengevel. Later in de 19e eeuw of vroeg in de 20e eeuw is het gebouw kennelijk naar achteren uitgebreid tot aan
de straat met een kantoortje en toiletfunctie; mogelijk gebeurde dat ook bij het sluiten van de schoolfunctie
in 1897. Nieuwe staalconstructies lopen lokaal dwars door oorspronkelijk materiaal.
Het interieur van de school is inmiddels vrijwel geheel verdween. Restanten van de oorspronkelijke achtermuur zijn binnen nog zichtbaar. Aan de oostzijde in een houten insteek-tussenvloer aanwezig. De gehele
ruimte is in gebruik als opslag en werkplaats.
Gevelbeeld tuinzijde
Hoge gemetselde gevel, wit gestuct onder zadeldak gedekt met grijze OVH pannen. Onder de goot een
strook met vijf smalle sleuframen (mezzanino) en een staande opening, vermoedelijk een voormalig hijsluik. Het gevelbeeld toont dat in het oostelijke deel in oorsprong al een tussenvloer aanwezig was; de onderdorpel van het hijsluik en de gevelindeling wijzen hier op.
De erfscheiding ligt momenteel niet meer op het westelijke einde van gevel maar naast de entreedeuren.
Het maaiveld ligt circa 50 cm hoger dan de vloer van het gebouw. Ter plaatse van de brede toegangsdeuren is een korte helling gemaakt in beton.
In de gevel op de begane grond van links naar rechts: Brede opening met nieuwe dubbele deuren en vierruits bovenlicht, twee smalle zesruits schuiframen en twee lage vierruits vensters.
Gevelbeeld Achterstraatzijde
Eenvoudige zeer lage gemetselde gevel, glad gestuct en wit geschilderd met een grijze plint. Pannendak
met rode OudHollandse pannen. Aan de linkerzijde (oorspronkelijke school-?) toegangsdeur en drie zesruits vensters, centraal een klein toilet-klapvenster en vierruits keukenraam. Links een poorttoegang met
daarnaast een brede poortingang met een recente stalen kanteldeur. In het dak een kleine dakkapel met
vierruits venster. Zinken goot in houten gootbak op klosjes.
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CULTUURHISTORISCHE WAARDESCHETS VAN HET GEBOUW
INLEIDING

Deze verkenning naar waarden is uitdrukkelijk géén cultuurhistorische verkenning of waardestelling in formele zin. De benoemde waarden vormen dus geen klassiek cultuurhistorisch dossier maar worden hier uitsluitend verkend; dit met als uitdrukkelijk doel op hoofdlijn het gebouw en haar gebruiksmogelijkheden te
beschrijven om zo een kompas voor hergebruik te kunnen maken.
Deze verkenning is 'onafhankelijk en objectief' opgesteld, 'los van de bouwkundige toestand, gebruikersbelangen, ontwerpoverwegingen en financiële belangen'. De waardenschets kent normaal er twee componenten, namelijk de contextuele waarde en de interne waarde. Doordat het gebouw reeds de status van Rijksmonument heeft, zou in deze rapportage de waardeschets zich kunnen beperken tot de interne waardestelling, de monumentwaarden van het gebouw. Daarbij ligt dan de nadruk op de materialisering, structuur,
afwerking en uitmonstering. Echter, gelet op de bijzondere locatie aan de Markt is toch ook de context hier
eerder al in beeld gebracht.
In de hierna volgende waarderingsschetsen zijn de drie kleuren gebruikt die gebruikelijk de gradaties in
waarden aangeven: van hoog naar lager gewaardeerd zijn dat blauw, groen en geel.
Vanwege de recente afwerklagen is in enkele ruimten niet zichtbaar of er oudere plafonds aanwezig zijn.
Dit geldt voor met name ook de grote zaal die direct grenst aan de voorgevel. Nader onderzoek, ook destructief, kan meer informatie verschaffen.
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UITLEG CATEGORIEËN

In deze schetsmatige waardebepaling worden drie categorieën gehanteerd, die weergeven in welke mate
en om welke redenen al dan niet waarden worden toegekend:

Categorie 1: Hoge monumentwaarde,
deze zijn van groot belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of gebied.

Categorie 2:
Positieve monumentwaarde,
deze zijn van belang voor de structuur en/of betekenis van het object of gebied.

Categorie 3:
Indifferente waarde,
deze zijn van relatief weinig belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of gebied.

WAARDERING
CULTUURHISTORISCHE WAARDE
Het gebouw met raadzaal is een van de primaire vertegenwoordigers van het bestuur van de stad Goedereede door de tijden heen. Het gebouw is een sprekend voorbeeld van het midden 19 e eeuwse representatieve bouwen en de voorname soberheid en doelmatigheid van dit gebouw bezit bovendien ook een grote
mate van authenticiteit. Het gebouw heeft daarom hoge cultuurhistorische waarden (cat. 1).
HISTORISCHE WAARDE
Het gebouw is kernonderdeel van bestuursgeschiedenis van de stad die een belangrijk aandeel heeft gehad
in de ontwikkeling van het eiland Goeree en het latere Goeree-Overflakkee over de afgelopen eeuwen. Het
gebouw staat op een locatie waar ook de eerdere stadhuizen stonden, en waar de kern van het bestuurlijke,
werkende en sociale leven lag. Om deze redenen heeft het gebouw een hoge historische waarde (cat. 1).
ENSEMBLEWAARDE
Het gebouw is een markant en kenmerkend onderdeel van de doorgaande wand van de Markt, als kerngebied van de stad Goedereede gelegen langs de historische Haven. Het gebouw, als onderdeel van dit
stadsweefsel heeft om deze redenen hoge ensemblewaarden (cat. 1).
ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE
Het gebouw is kenmerkend voor de bouwperiode op traditionele wijze gebouwd. Het gevelbeeld heeft kenmerken van de waterstaatsstijl en is vrijwel gaaf behouden. Om deze redenen heeft het gebouw ook een
hoge architectuurhistorische waarde (cat. 1).
BOUWMASSA
Het bakstenen gebouw wordt gekenmerkt door een eenvoudige symmetrische opzet in onderscheidende
schaal met een brede gevel met daarin vijf vensters. Deze opzet is kenmerkend voor de schaal en stijl van
dit gebouw en het gebruik.
De bouwmassa van het gebouw heeft om deze redenen hoge monumentwaarden (cat. 1).
GEVELS
Kenmerkend voor de bakstenen gevels is het strakke schoon metselwerk met dunne voeg en sobere anderhalfsteens strekken. De stijlvaste gevelindeling heeft geen enkele wijziging ondergaan als gevolg van ander
gebruik en functie. Later zijn een herinneringsplaquette en drie stadswapens ingevoegd.
De gevelindeling weerspiegelt de sobere en heldere interne ruimtelijke structuur. De gevels hebben om deze
redenen hoge monumentwaarden (cat. 1).
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BALKLAGEN
De begane rondvloer is vooor het achterste gedeelte vernieuwd in beton. De voor de bouwtijd gebruikelijke
(deels) samengestelde balklagen van de verdiepingsvloeren zijn nog aanwezig. Deze zijn geen onderdeel
van de decoratieve aanleg van ruimten, al dan niet in combinatie met eenvoudige stucplafonds. In de raadzaal zijn moerbalken en balklaag decoratief bekleed bij een restauratie in 193/54. De balklaag is een onlosmakelijk onderdeel van de bouwkundige structuur van het gebouw. Om deze redenen heeft de balklaag
een hoge monumentwaarde (cat. 1).
KAPCONSTRUCTIES
Het dak heeft een voor die tijd regelmatig gebruikte constructie met Philibert spanten. Op de spanten liggen
de gordingen en het dakbeschot. De kapconstructie is onderdeel van de hoofdstructuur en de bouwmassa
van het pand. De kapconstructie heeft om deze reden een hoge monumentwaarde (cat. 1).
INTERIEUR
De begane grond en de verdieping kennen op hoofdlijnen een eenvoudige monumentale ruimtelijke structuur, die bestaat uit een in oorsprong driebeukige voorindeling met daarachter een meer gedifferentieerde
woonhuisindeling. Op de etage is de grote zaal aan de voorgevel bepalend voor dezelfde voorachterstructuur. De geknikte trapopgang is eenvoudig en functioneel en niet voornaam of kenmerkend voor
de structuur. Op deze aspecten heeft de ruimtelijke structuur een positieve monumentwaarde (cat. 2).
De stucplafonds zijn door recente plaatsing van systeemplafonds niet waarneembaar met uitzondering van
dat in de hal dat dateert uit de tijd dat de corporatie het pand betrok in de 70-er jaren. Er is voor nu geen
echt waarneembare met decoratie samenhangende monumentwaarde. Nader onderzoek is nodig.
Op de begane grond zijn meerdere wijzigingen doorgevoerd in de oorspronkelijke ruimtelijke structuur, die
niet zijn aangepast aan de historische context en die evenmin in materiaalgebruik, detaillering of decoratie
passend zijn bij de waarden. Deze hebben een indifferente waarde (cat. 3).
Op de etage zijn de positie en ruimte-opbouw van de raadzaal en een archiefruimte met oorspronkelijke
houten wanden en kasten behouden en hebben een hoge monumentwaarde (cat. 1). De raadzaal is na de
watersnoodramp uit 1953 in dat jaar geheel nieuw ingericht met een vrijwel volledige herbekleding in hout,
dit als geschenk van de gemeente Den Haag. Het betreft hier lambriseringen, balkenomkledingen, decoratieve kinderbinten en een sierhaard. Hoewel deze geschenkachtergrond in combinatie met de watersnood
een belangrijke historische laag vertegenwoordigen wordt ook geconstateerd dat de interieurstijl niet aansluit op de historische karakteristiek van het pand. Om deze redenen is aan deze elementen uiteindelijk
toch geen hoge, maar een positieve waarde (cat. 2) toegekend.
Uitzondering wordt gemaakt voor de noordelijke lambrisering in combinatie met de beide entreedeuren
met stadswapen die daar integraal onderdeel van zijn; gelet op de hoge herinneringswaarde heeft dit inteieurdeel een herkenbare hoge waarde.
Op de zolder zijn alle 5 de Philibertspanten, een houten wand met kapstok van de dienstbode, een bedstede achter een spant en een stokkenwand scheidingswand daarnaast nog aanwezig. Deze zijn onderdeel
van de structuur en eerste inrichting die in de eerste fase tot stand is gekomen en hebben een hoge monumentwaarde (cat. 1).
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WAARDERINGSPLATTEGRONDEN
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KERNWAARDEN GEBOUW EN CULTUURHISTORISCH WAARDE BENOEMD

Hoge CH-waarde:
BLAUW










Restanten van de kelder in de noordwesthoek (LA)
Hardstenen stoep met stoeppalen
Gehele voorgevel inclusief oorspronkelijke deurpartij en lijstwerk
Kozijnen inclusief twee persienne-luiken bg
Pannen dakbedekking en twee bovendakse schoorstenen
Geprofileerde gootlijst met recht fries
Fronton met oculusvenster
Drie stadswapens (uit 1954)
Herinneringsplaquette Tweede Wereldoorlog





De gehele achtergevel inclusief kenmerkende kozijnenorde, strekken boven vensters
en gevelankers
Cachot aangebouwd tegen achtergevel
Luik naar keldertoegang en nog resterende stoeptrede ter plaatse van dichtgezette
deur achtergevel
Casco van de bewaarschool inclusief de nu inpandige achtergevel


















Hoofdstructuur van de entree en trapopgang
Vier nog aanwezige rookkanalen op bouwmuren
Dichtgezet loket in de entree
Hoofdstructuur van de indeling van verdieping, inclusief toiletwanden
Vijf binnendeuren op de eerste etage
Vloerconstructie van de verdieping en zolder
Archiefkamer etage 1.4 inclusief wanden, kast en plafond, aan de achterzijde
Beide toegangsdeuren raadzaal met ornamenten en wapens
Trapopgang naar de zolder met traphek
Integrale kapconstructie met gordingen en dakbeschot
Vijf gebogen Phillibert spanten
Dienstbodekamer met bedstee en oorspronkelijke houten wanden en kapstok
Stokkenwandje berging incl. deur direct naast de dienstbodekamer
Twee dakkapellen in achterdakvlak
Houten ondersteuningen van de versleepte schoorsteenkanalen
Smeedijzeren vloerbeugel vlaggenmast op vloer
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FOTO’S VAN DE BELANGRIJKSTE KERNWAARDEN

Fronton met oculusvenster

Cachot aangebouwd tegen achtergevel

Resterende stoeptrede ter plaatse van dichtgezette deur achtergevel
Wapen van heerlijckheid Goedereede, uit 1954 boven toegangsdeur

Luik naar keldertoegang

Dichtgezet loket in de entree
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Beide toegangsdeuren raadzaal met ornamenten en wapens

Archiefkamer etage inclusief wanden

Vijf gebogen Phillibert spanten

Dienstbodekamer met bedstee

Oorspronkelijke houten wanden en kapstok in dienstbodekamer

Stokkenwandje berging direct links naast de dienstbodekamer
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Positieve CH-waarde:
GROEN









Berging naast cachot
De latere aanbouw achter de bewaarschool richting Varkensmarkt
Koper hemelwaterafvoeren **
Lijstplafond in hal 0.2 **
Panelenlambrisering van de raadzaal 1.5, schouw en houten CV-kasten **
Omtimmering van de moerbalken en de nieuwe kinderbinten in de raadzaal **
Scheidende lattenwand op zolder
Kozijnen in straatgevel achterbouw Varkensmarkt

De delen gemerkt ** zijn karakteristieke onderdelen van de restauratie uit 1953/54

Indifferente CH-waarde:
GEEL














Afdekplaten op twee schoorstenen bovendaks
Uithangbord voorgevel
Vloerconstructie van de begane grond voor zover vernieuwd (achterzijde)
Deurpui entree 01
Binnenafwerkingen kantoor 05 en receptie 04 inclusief loketwand en glaspui
Toiletinrichting BG en uittimmering schoorsteen zijde oost Kantoor 2 06
Keuken aanbouw achtergevel
Borstwering onder verwijderde deur achtergevel BG
Betegelde binnentuin en de bomenbeplanting van de binnentuin
Houten schutting met schuur westzijde (belending)
Indeling deels en gebruik van het achtervolume, v.m. school
Insteeketage in achtervolume
schuif-kanteldeur in straatgevel achterbouw Varkensmarkt
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Panelenlambrisering van de raadzaal 1.5, schouw en houten CV-kasten **

Omtimmering van de moerbalken en de nieuwe kinderbinten in de raadzaal **
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AANBEVELINGEN EN MOGELIJKHEDEN AANPASSING BINNEN DE WAARDEN
Wat zijn nu de mogelijkheden voor aanpassing van dit gebouw bijzondere in het kader van een herbestemming?
Belangrijke vragen voor de gemeente en voor de toekomstige eigenaar.
Welke onderdelen moeten blijvend behouden worden en welke kunnen ook gemotiveerde veranderingen ondergaan ? Kan het oppervlak van het pand worden uitgebreid ? Zijn er ook mogelijkheden voor verduurzaming van
het gebouw en welke materialisaties zijn dan daarbij denkbaar?
In de onderstaande punten wordt een (niet uitputtend) overzicht gegeven dat kan helpen bij de beeldvorming
rond dit pand.

TRANSFORMATIEKADER MARKT 7
Algemeen
Op basis van het principe “behoud door ontwikkeling” zijn aanpassingen aan dit gebouw in beginsel mogelijk
mits deze de erfgoedwaarde ervan goed leesbaar houden;
Vanuit het maximaal zichtbaar houden van erfgoedwaarden heeft een blijvende publieke toegankelijkheid van
het gebouw daarbij in beginsel de voorkeur;
Onderzoek tijdig het bestemmingsplan op de mogelijkheden van het bestemmingsplan voor nieuw gebruik, parkeren, terreinopzet en voor een eventuele uitbreiding op de begane grond; consulteer de gemeente daarvoor in
vroeg stadium.
Maak een duidelijk totaalplan voor stadhuis, binnentuin en achterbebouwing dat de landmarkwaarde van het
object versterkt en past bij het monument en haar directe omgeving.
Behoud de in dit kompas eerder benoemde kernwaarden in alle gevallen en denk bij aanpassingen op onderdelen steeds vanuit de kansen die de erfgoedwaarden bieden;
Zoek bij aanpassingen vooral naar mogelijkheden in bouwdelen van relatief lagere waarde;
Behoud het prominente gevelbeeld aan de Markt met stoep als kenmerkend overgangsmilieu;
Ga bij verduurzaming van het object uit van een monumentsparende opzet; het toepassen van zonnepanelen op
het hoofddak wordt daarbij in elk geval uitgesloten;
Gevelbeeld
Neem de kernwaarden van gevelbeelden altijd als inspirerend uitgangspunt;
Restaureer het gehele buitencasco van het gebouw op een passende wijze;
Houd de voorkap geheel gesloten en vrij van dakdoorvoeren en handhaaf de pannenbedekking;
In het achterdakvlak zijn naast de twee dakkapellen nog evt. twee extra dakvensters denkbaar in passend smal
en staand model en gedekte kleur;
Houd het karakteristieke gevelbeeld aan de voorgevel geheel intact en voeg geen nieuwe openingen of gevelelementen toe; Handhaaf alle gevelornamenten integraal m.u.v. uithangbord;
Behoud de kenmerkende schoorstenen in het hoofddakvlak;
Creëer bij behoefte aan nieuwe openingen deze aan de achterzijde; gebruik daarbij bij voorkeur bestaande of
eerder dichtgemetselde raam- en deuropeningen;
Ga bij isolatie van het dakvlak uit van een passend systeem dat het dakvlak niet verhoogt;
Vanuit het nieuwe gebruik kan dubbel glas wenselijk zijn, en dit is ook mogelijk onder voorwaarden: pas in dat
geval aan de voor- en achtergevel monumenten-dubbelglas toe in een passende detaillering;
Ga uit van een passende traditionele kleurstelling van kozijnen, ramen en deuren en gebruik historische beelden
en een compact kleurenonderzoek om daarvoor inspiratie te vinden;
Behoud het duidelijke overgangsgebied met stoep tussen gebouw en openbare ruimte;
Ga zeer zorgvuldig om met evt. naamvoeringen en/of reclame in het gevelbeeld;
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Interieur

Ga uit van behoud van de kernwaarden in het interieur binnen een nieuwe plattegrondopzet;








gebruik bij voorkeur een driebeukige opzet.
Neem deze waarden, als weergegeven op de waardenschetsen vooral ook als inspiratie voor
nieuwe oplossingen;
Verwijder niet passende binnenafwerkingen en respecteer eventueel erachter vrijkomende waarden zoveel mogelijk;
Houd een duidelijk verschil in vormgeving aan tussen nieuwe elementen en originele bouwdelen
en vermijd historiserende oplossingen die de helderheid van het monument schaden;
Kies zorgvuldige kleurstellingen binnen passend bij het object én het gebruik;
Ga bij verduurzaming steeds uit van de meest monumentsparende optie en houd aspecten van
vocht en interne condensatie daarbij goed in het oog: gebruik bij glasvervangingen altijd niet
spiegelend monumentenglas met getrokken buitenruit;
Behoud in elk geval de volgende interieuronderdelen ongewijzigd:













Restanten kelder
Vier schoorsteenkanalen
Loket bij entree
Oudste etagedeuren; of hergebruik deze elders in het pand
De noordelijke lambriseringswand van de raadszaal inclusief twee entreedeuren
De archiefruimte eerste etage achter inclusief wanden, deur, vaste kasten en plafond
Trapopgang naar de zolder
Vijf Philibertspanten zolder
Vloerdelen zolder
Dienstbodenkamer inclusief de naastgelegen stokkenwand
Twee bestaande dakkapellen
Ondersteuningen van versleepte schoorstenen in hout op zolder

Achterbouwvolumes
Behoud de hoofdvorm met twee kapdelen;
Pas bij eventuele panvervangingen enkel hergebruikte pannen toe;
Laat het beeld van twee zijentrees vanaf de Achterstraat intact;
Pas bij handhaving poortelement daar houten of houtbeklede deuren toe in donkere kleur;
Respecteer het eenvoudige beeld aan de Achterstraat; een woninguitstraling is niet gewenst;
Handhaaf de inpandige achtergevel binnen het interieur waar mogelijk;
Houd het gevelbeeld aan de tuinzijde waar mogelijk intact; wijzigingen aan de grotere pui zijn denkbaar;
Maak bij een eventuele functiescheiding van raadhuis en achtervolume zorgvuldige keuzes en behoud
de huidige uitstraling zo veel mogelijk; overleg tijdig inzake de geldende en toekomstige bestemmingsplanmogelijkheden;
Mogelijkheden gebruik binnenterrein
Het binnenterrein is inzetbaar voor zowel een tuinbeeld als een binnenplaats
Pas streekeigen, passende beplanting toe en maak regenwateropname mogelijk;
Creëer indien erfscheidingen nodig zijn een simpel, lokaal specifiek en vooral vanzelfsprekend beeld.
Indien gewenst zou de begane grond van het raadhuis wellicht uitgebreid kunnen worden, maar dan niet over
de gehele breedte; gebruik de zijde van de keuken waar al eerder een verstoring plaats vond. Plaat volumes het
liefst tegen de oostelijke erfgrens en houd deze laag, met pat dak. Een wat groter centraal volume is dan denkbaar mits het een bij het geheel passende kap heeft. Bijvoorbeeld een schilddak met pannen. Voordeel van deze
benadering is dat de tuin en een eventuele tuingevel op het zuidwesten georiënteerd kunnen worden. Een schets
van een dergelijke opzet is rechts in tekening weergegeven.
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