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1. VERANTWOORDING EN VRAAGSTELLING 

 
Deze verkenning is gemaakt in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee door Dorp, Stad en 
Land Rotterdam i.s.m. Ir. A. van der Zwan, architect te Middelharnis. Onderwerp van de verkenning is 
de stedelijke ruimte van de Markt, beschouwd als het cultuurhistorische kerngebied van het markante, 
Rijksbeschermde stadsgezicht van Goedereede. 
De gemeente Goeree-Overflakkee is voornemens in de kern van Goedereede-stad met de Markt 
vernieuwingen door te voeren in de inrichting en uitvoering van de openbare ruimte aldaar. Ook zijn 
er plannen met betrekking tot verlichting en gebruiksinrichting van de historische Marktruimte.  
 
Deze verkenning heeft tot doel voor de gemeente Goeree-Overflakkee een toekomstgericht en 
ondersteunend cultuurhistorisch kader te scheppen voor afwegingen rond de vernieuwingen in het 
openbare gebied van de Markt. Zij bestaat uit een geïllustreerde historische verkenning naar het 
ontstaan van Goedereede en de stedelijke ruimte van de Markt daarbinnen meer in het bijzonder. In 
aanvulling hierop wordt de markt in haar huidige vorm geïnventariseerd in beelden en tekst. Op grond 
van de eigenschappen van de Markt en haar cultuurhistorische waarden worden vervolgens 
aanbevelingen gedaan voor een kader bij gebruik en transformatie van de Markt in de toekomst. 
 
2. SAMENVATTENDE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Conclusies 
De vroege stadsstructuur en daarna doorgegroeide plattegrond van Goedereede is regionaal bijzonder 
en toont een overtuigende, samenhangende compositie van elementen uit verschillende  periodes van 
haar geschiedenis. Daarbinnen is de Markt van Goedereede, kern van het beschermd stadsgezicht,   
een zeer waardevol historisch ensemble van (rand)bebouwing, bomen, stoepen en bestrating op de 
kop van een historische haven. Zij functioneert als marktplaats, als een ontvangstgebied voor 
bezoekers aan de stad en niet in de laatste plaats als ontmoetingsplaats van de eigen bewoners van de 
stad. Al in 1680 schreef Van Dam in zijn Beschrijving van Goeree: “Ghij hebt in Goeree oock een 
fraeye Marckt”. 
Om herkenbaar te blijven in haar cultuurhistorische gelaagdheid en diversiteit van gebruik is het van 
belang de cultuurhistorische waarden van de Markt concreet te benoemen, om deze vervolgens 
vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van al de transformaties die worden gepland in het gebied. 
Cultuurhistorie kan op deze wijze een inspirerend onderdeel zijn van veranderingsprocessen, in plaats 
van een barrière die planvorming op weg naar een duurzame ruimtelijke toekomst verstoort. 
In hoofdstuk vijf worden de verschillende cultuurhistorische waarden expliciet genoemd. 
 
Cultuurhistorische waardering  van de Markt op onderdelen 
Historisch waardevol zijn in elk geval tenminste de navolgende onderdelen van de Markt: 
 
- de karakteristieke halfgesloten stedelijke ruimte op de kop van een historische haven; 
- de architectonische verschijningsvorm, de bouwstijl en de parcellering van panden rond de Markt; 
- de monumentale panden in de wanden van de Markt in hun samenhang in verscheidenheid; 
- het verlopende, historische niveauverschil tussen de Markt en de laad- en loskade langs de Haven; 
- de historisch bepaalde open relatie tussen de ruimte van de Markt en de Haven; 
- de ruimtebepalende groenstructuur oostelijk van de markt en de leilinden aan de westzijde; 
- de kenmerkende individuele stoepen voor de woningen noordelijk en westelijk van de Markt; 
- het klinkerstraatwerk van de overgangszone tussen semi-openbare stoepen en openbare ruimte; 
- het vaksgewijze straatwerk van de Markt met historisch waardevolle vlakken van kasseien; 
- de sporen in het straatwerk van de vroegere mogelijkheden tot het plaatsen van vloedplanken; 
- de straatverlichting van het gebied in de huidige, ondergeschikte omvang; 
- de houten bankjes aan de westzijde op zichzelf, los van hun situering in de gestrate zone; 
- de bestaande houten travalje aan de westzijde op zijn karakteristieke locatie; 
- de meerpalen en bolders langs de Noordelijke Havenkade als herinnering aan de havenfunctie. 
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Opmerking : De nieuwe (kennelijk tijdelijke?) terrasfunctie die momenteel aan de oostzijde van de 
Markt gerealiseerd wordt, is zeer beeldverstorend; dit mede gelet op de laagwaardige materialisatie in 
steigerdelen vloer en steigerpijpbegrenzing. Het geheel is zeker niet passend voor deze kernlocatie van 
Goedereede. (foto blz 18). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aanbevelingen 
De Markt is, behalve van functionele waarde als marktplaats, ook van hoge esthetische waarde gezien 
de stedelijke ruimte met omringende monumentale gebouwen, de twee aanwezige leilinden, de 
gebruiksruimte in zones en de beeldbepalende decoratieve bestrating, die ook expliciet genoemd 
wordt in de redengeving van het beschermd gezicht (zie bijlage). Tesamen zijn zij van grote waarde 
voor het totale stadsbeeld van Goedereede. Dit beeld is zowel voor de bewoners van Goedereede als 
de passanten op de terrassen van grote waarde. Bij onderhoud aan of transformatie van het gebied 
zijn de markt, de loswal en de brug met spuisluis onlosmakelijk met elkaar verbonden en is het zaak 
zowel verandering mogelijk te maken als belangrijke waarden in stand te houden; oud en nieuw in 
een nieuwe, overtuigende samenhang. De volgende maatregelen verdienen dan aanbeveling:   
 
Algemeen ruimtelijk 
- het bij planvorming steeds primair stellen van de identiteit en betekenis van de Markt;  
- het behoud van het beeld van de gekromde havenkom inclusief het verlopende talud en de 
 meerpalen;  
- het behouden van de open relatie tussen Marktvloer en haven, dus zonder toepassing van paaltjes, 
 hekwerken of afschermende inrichting in het algemeen;  
- het meer voelbaar maken/visualiseren van de oude relatie tussen Markt, loskadegebied en 
 Marktplein; 
- het visueel open en beleefbaar houden van de hoek Markt-Kerkstraat-Pieterstraat;  
- het behouden van de solitaire identiteit van de brug zuid van de Markt, inclusief haar eigen 
 hekwerken. 
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Verkeer en verblijf 
- om de functie van de Markt als verblijfs- en marktplaats en toeristische attractie te versterken 
 verdient het aanbeveling om de Markt zo veel mogelijk autovrij/parkeervrij te maken; 
- de voetprint en het uiterlijk van terrassen/reclamevoeringen op de Markt in helder beleid 
 vastleggen;  
- om het beeld bij binnenkomst van de stad aanzienlijk fraaier te maken zou het parkeren langs de 
 Noord- en Zuidzijde Haven lokaal gericht gebonden kunnen worden aan vergunningen; 
- de aanwezigheid van ruim 230 parkeerplaatsen binnen een loopafstand van vijf minuten zou veel 
 beter bewegwijzerd kunnen en moeten worden bij het binnenkomen van de stad. 
 
Groen  
- het waar mogelijk terugplaatsen van een wat grotere, ruimtebepalende boom op de  ruimtelijke 
 overgang van de Markt en de Noordzijde Haven, dit mogelijk conform het beeld van rond 1900; 
- het aanvullen van de bomenrij voor de bebouwing aan de westzijde; 
- het beperken van het gebruik van verspreide, ruimteversnipperende plantenbakken. 
 
Inrichting 
- het behouden van het karakteristieke kasseienbeeld op de Markt, met mogelijk een specifieke, 
 cultuurhistorisch passende aanpassing ter plaatse van terrassen; 
- het maken van een lichtplan met lichtniveau dat intimiteit en karakteristiek van het plein in stand 
 houdt; 
- het integraal behouden in situ van bolders en meerpalen en de aanwezige gedenksteen van de 
 heksenprocessen; 
- het vervangen  van storende diagonale begrenzingen in straatwerk door meer passende 
 invullingen; 
- het in overleg zoveel mogelijk uitsluiten van plaatsing van (losse) objecten op de gestrate stroken 
 voor de stadsstoepen voor gebouwen; 
- het definitief verwijderen van de huidige verspreide, in feite overbodige groene ‘parkeer’-paaltjes; 
- het beperken van verkeersborden op lantarens en op markante locaties in de openbare ruimte. 
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3. KORTE GESCHIEDENIS VAN GOEDEREEDE EN DE MARKT 

 
Goedereede is waarschijnlijk in de 11e  eeuw ontstaan als nederzetting van vissers op of aan de oost
-west lopende dijk van de lokaal oudst bekende polder Oostdijk. In 1312, 1330 en 1331 krijgt het 
dorp stadskeuren1. In dit laatste jaar verkrijgt de stad van Gerard, Heer van Voorne, 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”.  
In 1396 verkregen de ingezetenen vrijdom van tolheffing.  
 
Goedereede had een zeer gunstige ligging op de zuidoostpunt van het eiland en had daardoor 
lange tijd geen eigen haven nodig. De schepen konden gewoon onder de zuidelijke dijk voor anker 
gaan en bij slecht weer konden zij in de luwte van het eiland, om de oostelijke hoek veilig ‘op de 
rede’ gaan liggen. Deze bijzondere ligging van de stad leverde Goedereede haar naam. (zie kaart 
van Deventer uit 1560) 
Goedereede wijkt met haar vorm en ligging direct gerelateerd aan de dijk ook duidelijk af van 
andere kernen op de eilanden die hun oervorm eerder ontleenden aan ronde vliedbergen (met kerk 
en omringend dorp) of het voorstraatmodel (haaks op of achter de dijk)2.  
 
 
 
 

 
 
1 B. Boers, Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, Sommelsdijk 1843. 
2 H. Meyer e.a. Ruimtelijke Transformaties in kleine nederzettingen West-Nederland,  
  TU Delft 2006 

Goedereede omstreeks 1560, Van Deventer 
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De stad kreeg pas in het tweede kwart van de 15e eeuw een haven, die aan de oostkant van de stad 
voor de dijk langs gegraven werd. Mogelijk geschiedde dit op een daar gelegen gors of plaat; de 
tweede dijk werd in het buitenwater aangelegd. Aan de westzijde van de haven werd in dezelfde 
periode ook een spuibekken met sluis aangelegd om de haven door te kunnen spuien. Dit diende 
uiteindelijk twee doelen: ongewenste verzanding van de haven werd tegengegaan, en het overtollig 
polderwater kon geloosd worden op zee. 
 
De Markt werd gesitueerd aan het westelijke kopeinde van de haven. Bebouwing werd allereerst langs 
de noordelijke zijde van de haven gerealiseerd. De Waag en de Vleeshal waren opgenomen in het 
Stadhuis aan die zijde van de Markt. In 1418 was de stad al platgebrand door plunderende troepen 
en in 1482 brandt opnieuw de hele stad af, met uitzondering van de Hoofdkerk, het Gasthuis, het 
Hospitaal en 16 of 17 huizen bij de Katharijnepoort.  
 
De stad wordt evengoed weer snel herbouwd en komt tot grote bloei. Maar zij raakt al snel door het in 
de 16e eeuw opkomen van platen en ondiepten en het noodzakelijk geworden, inmiddels steeds 
langere havenkanaal, haar aan de haven verbonden hoofdbron van inkomsten kwijt, en de welvaart 
neemt snel af. 
 
In de 17e eeuw is het kanaal al ruim twee kilometer lang en in de eeuwen daarna wordt het steeds 
verder verlengd. Dat leidt ertoe dat de havenfunctie noordoostwaarts verhuist van de oude stadskern 
naar de nieuwe, noordwaarts gecreëerde ingang van het kanaal. Alleen de beurtschippers varen nog 
tot Goedereedes stadshaven door. Aan het einde van de 19e eeuw ontstaat er hierdoor logischerwijs 
een nieuw dorp, het ‘havenhoofd’, dat al snel 120 huizen groot wordt. 
 
 

 

Goedereede volgens het verzamelplan van de kadastrale minuut van 1826 
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Goedereede was sinds  haar vroegste geschiedenis altijd een getijdehaven; met hoge vloed konden 
daardoor de kaden overlopen. Vloedplanken in de zijstraten en openingen tussen de huizen moesten 
het achterliggende veel lagere polderland dan voor overstroming behoeden, en dat is nog steeds 
zichtbaar in sporen in de openbare ruimte.  
Met de bouw van de Haringvlietdam in 1958 kwam er in een keer een einde aan de getijden voor  
Goedereede en werd de haven een rustige waterpartij in de kern van de stad, met aan de kop het 
onveranderde Marktplein.  
 
De Markt heeft dus over honderden jaren haar belang mede ontleend aan de haven. Maar zij is ook 
de kern van de gemeenschap en de centrale ruimte van de stad Goedereede. Die ruimte, van grote 
sociaal-culturele betekenis, wordt over de jaren mede gekenmerkt door een aantal bijzondere 
historische gebeurtenissen. 
 
De in Utrecht geboren Adriaan Boeyens (1459-1523) was een invloedrijk theoloog en had een grote 
carrière binnen de katholieke kerk. Hij was onder meer ook pastoor ‘extra locum’ (dus niet wonend) in 
Goedereede en bezocht de stad meermaals, onder meer in 1494. In 1522 werd hij onverwacht als 
paus Adrianus de Zesde de eerste en enige Nederlandse paus. In het patriciërshuis op Markt 11, waar 
hij ooit verbleef herinnert de Pausenkamer van hotel de Gouden Leeuw aan zijn unieke band met de 
stad. Het pand Markt 11 is een van de oudste herbergen van Nederland. 
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Later, in de onzekere tijden van de late zestiende eeuw met de komst van de reformatie en de 
oprukkende Spanjaarden zijn er in Goedereede hekserijprocessen. Eerst Nijnge Dimmens en later 
haar zus Leene werden in 1585 beschuldigd van hekserij. Na bekentenissen, verkregen onder zware 
tortuur, eindigde Nijnge in 1586 op de brandstapel in een publieke executie (1). Deze brandstapel zou 
op de Markt gestaan hebben, maar geheel zeker is dit niet. Evengoed herinnert een door een rollaag 
omzoomd gat in het straatwerk van de Markt met daarin een zwarte steen met een ingekerfde 
markering aan deze belangrijke gebeurtenis in de historie van de stad. 
 
Eeuwen later, in 1918 verging een schip met een grote lading vaten Portwijn voor de kust. Vissers 
brachten een groot deel van de lading in Goedereede aan de wal die op de Markt en Noordzijde 
Haven werd opgeslagen. De 434 vaten werden openbaar verkocht en leverden een opbrengt van 
293.337 gulden op. Dit bedrag, dat nu 1,3 miljoen euro vertegenwoordigt, kwam ook deels ten 
goede aan de gemeentekas en de vissersvloot van Goedereede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  In het boek “Nynke”, een roman van Leendert van Wezel wordt de geschiedenis van Nijnge en 
  het heksenproces van Goedereede uit 1586 uitvoerig uit de doeken gedaan.  

 

De vaten port  worden gelost in de haven van Goedereede in 1918 
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Op deze niet gedateerde foto vanaf de toren zien wij de havenkom vol schepen en een klein deel van de Markt. De bomenrij op de Noord-

zijde Haven staat er nog niet, of niet meer, zodat de ruimte van de Markt doorloopt in de Noordzijde Haven. 

De haven ligt op dit ongedateerde, vroege beeld vrijwel geheel vol met in totaal zes vissersboten, wat de schaal van haven en Markt duidelijk 

perspectief geeft. Ook op dit beeld is te zien dat de bomenrij op de Noordzijde Haven ontbreekt. Zeker is wel dat deze rij rondom het jaar 

1900 daar wel aanwezig was.  
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De Markt is altijd onlosmakelijk verbonden geweest met de havenfunctie, maar zij heeft óók over 
honderden jaren als verzamel-, markt- en evenementenplaats gediend. En toen Goedereede van 
vissersdorp langzaam transformeerde naar een landbouwdorp met een havenkom werden die functies 
ook de kernwaarden voor de stad en haar bewoners. Het huidige gebruik van de ruimte sluit hier nog 
steeds bij aan, maar de toeristische waarde van de Markt is sterk toegenomen en inmiddels een 
economische factor van belang.   
 
Over de jaren is er veel geïnvesteerd in de kwaliteiten van de Markt als ruimte. Vele panden zijn 
gerestaureerd en er zijn projecten geweest voor het terugbrengen van de stoepen en stoeppalen.  
Mede door deze inzet is de vrijwel gave stadsruimte van Goedereedes Markt een belangrijke 
toeristische trekpleister geworden.   
 
 

 

Zicht op de haven met achterin duidelijk zichtbaar het talud naar het  Marktniveau 
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Ter plaatse van de Spuisluis met brug is goed te zien hoe de markt afloopt naar de wat lager gelegen loszone langs de haven. In het talud 

zien we de een van de karakteristieke bolders, op vrij grote afstand van de havenrand om de getijden op te kunnen vangen. 

Zicht op de Markt vanaf de havenrand met meerpalen en dekzerk langs de Noorzijde Haven. Goed zichtbaar is hoe bloembakken en een 

informeel terras de samenhang van de ruimte sterk verstoren. 
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 Detail van de kadastrale minuut van 1826  

Uit: Kleine monumentenatlas van Nederland,drs. A. Steegh, Walburg Zutpen, 1976  
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De  ontwikkeling van Goedereede in 1900 en 2010  toont dat de Marktruimte ongewijzigd is 
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4. BESCHRIJVING VAN DE MARKT IN BEELDEN  

 

Op de bovenstaande foto zien we een vroeg en bijzonder beeld van de Markt, vermoedelijk kort voor 
1900.  Groepen kinderen en enkele volwassenen poseren aan de rand van de Haven. Voor het 
Logement de Gouden Leeuw staan een aantal vrouwen samen, naast een openstaande kar. Het huis 
tussen het Logement en het stadhuis heeft nog een andere gevelindeling en raamhoogten dan het huis 
dat we nu kennen. Deze foto maakt zichtbaar dat er altijd al een belangrijke afloop was tussen de 
Markt en de Havenkant; We zien uiterst links de sporen van een trap in een talud, en de vrij scherpe 
overgang tussen de vloer van de Markt en het talud naar het water van de Haven. De kadewand zelf 
bestaat uit basaltkeien, scherp belijnd op de overgang met de Markt. Uiterst links zien we ook nog de 
schaduw van een rechte laddertrap vanaf het waterniveau van de haven. 
De grote boom rechts lijkt in de as te staan van de hoekwoning naast het slop die nu café Goeree is, 
en markeert de oostwand van de Markt sterk met één enkel gebaar . Deze grote boom is er nu niet 
meer. 
 
In het straatwerk zijn patronen en stroken zichtbaar met een licht afwijkende invulling. 
Het talud is kenmerkend voor de situatie van de Markt naast de haven. Als kern van de stad lag de 
Markt op een hoog  punt om haar ook bij hoog water veilig te houden. Maar bij laag water lagen de 
schepen dan ruim onder dat niveau wat het lossen van de vissersschepen kon bemoeilijken.  
Het maken van een aparte, per trap bereikbare tweede, lagere loskade was gelet op de getijden ook 
niet goed mogelijk zodat het er op lijkt dat de huidige opzet toch de meest praktische was bij alle 
verschillende getijdenniveaus. Het talud was zo vormgegeven dat het nog wel beloopbaar was en vrij 
vlak net naast de kade voor de opslag. In het talud zelf waren een of meer kleine trappenzones inge-
laten om het naar boven lopen te vergemakkelijken wanneer nodig.  
 
Op de volgende pagina’s wordt de huidige situatie van de Markt in beeld gebracht. 
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Detail van de kadastrale minuut van 1826. 

 

De Markt wordt omsloten door hoge, aaneengesloten bebouwing aan de west- en noordzijde. 
Aan de oostzijde ligt de Noordzijde Haven en aan de zuidzijde de voormalige haven en de brug  
naar de Zuidzijde Haven naast de Spuisluis. Het water van de Haven lijkt dan nog bereikbaar via een 
drietal trapnissen, ingelaten in de kadewanden. Deze zijn inmiddels verdwenen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bebouwing langs de westzijde met daarvoor de twee karakteristieke leilinden en de travalje. Rechts de 
open ruimte die aansluit op de Pieterstraat en de Kerkstraat, met daarachter de toren. 
Ook zichtbaar recente, storende inrichting en compartimentering door grote plantenbakken en paal-
tjes. 
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Bebouwing langs de noordzijde, met links het voormalige Gemeentehuis. Op de voorgrond 
het terras van de Gouden Leeuw, inclusief weinig passende afscherming van het openbare 
gebied met objecten. 

Aansluiting van de Markt op de oostelijk gelegen Noordzijde Haven met bomenrij en zicht op 
de gekromde havenkom met meerpalen. Centraal in beeld wordt een (tijdelijk?) terras aange-
legd. 
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De brug naar de Zuidzijde Haven begrenst de Markt, ook door haar afwijkende bestrating. 

Goedereede volgens de kadastrale minuut van 1826 

 

De op de Markt aansluitende straten zijn: de Pieterstraat aan de westzijde, de Kerkstraat en 
het Grote Slop naar resp. de Molenstraat en de Achterstraat aan de noordzijde, de Noordzij-
de Haven aan de westzijde en, via de brug met de sluis van de spuikom, de Zuidzijde Haven 
en het Pad. 
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Straatmeubilair en bestrating van de Markt 

 

Rond de Markt en aan de havenzijde staan plantenbakken niet passend bij het beeld; midden 
boven de travalje nabij de voormalige smederij. Links de overgang naar het straatwerk van 
de Spuibrug. 

De Markt is enigszins te pas en te onpas voorzien van paaltjes tegen het parkeren. Deze 
paaltjes zijn, gezien het parkeerverbod, eigenlijk overbodig. Door hun aanwezigheid wordt 
een deel van de ruimte van de Markt op oneigenlijke wijze afgescheiden van de grote ruimte 
van de Markt. 
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Op de Markt zijn 2 bankjes geplaatst midden in de dwars gestrate overgangszone van stoep 
naar Markt  

Op de Markt twee terrasjes van de horeca. Verlichting van de Markt met gietijzeren straatlan-
taarns. 
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De bestrating van de Markt is grotendeels uitgevoerd in kasseien die in patroon gelegd zijn. 
Zonder nader onderzoek is niet precies aan te geven hoe oud deze bestrating exact is. 
Hoogstwaarschijnlijk is de zeer karakteristieke bestrating en de vakkenverdeling goeddeels 
meer dan 300 jaar oud. 

Ter plaatse van de bebouwing zijn veelal de historische stoepen nog aanwezig. Als overgang 
van openbaar naar privé ligt daarvoor weer een strook ijsselklinkers. 
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De karakteristieke brede natuurstenen dekzerken op de havenrand sluiten met een visbek-
aansluiting aan elkaar. De bovenzijde is in banen opgeruwd om uitglijden te voorkomen bij 
het lossen van de schepen. De zerken zijn van waarde maar zonder nader onderzoek nu 
niet te dateren.Verderop, oostwaarts ter plaatse van de Noordzijde Haven zijn de zerken vrij 
recent vernieuwd. 

Een gladde zwarte steen met een ingekerfde markering vormt de herinnering aan de heksen-
processen in Goedereede en de openbare verbranding in 1586 van Nijnge Dimmens.  
Of dat ook exact op deze plek op de Markt gebeurde staat niet echt vast. 
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De bestrating van de Markt wordt ter plaatse van de aansluiting op het Grote Slop en de 
Noordzijde Haven wordt begrensd door een zeer storende afscheiding van diagonaal gelegde 
gekleurde klinkers.  
In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) komt dit als element niet voor 
en het lijkt daarmee ook zinloos in deze context.  

 

Ook langs de noordzijde een strook ijsselklinkers en privéstoepen, vaak geblokkeerd door 
plantenbakken en losse objecten 
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Ook ter plaatse van de aansluiting van de bestrating van de brug op de bestrating van de 
Noordzijde Haven komt deze storende diagonale bestrating voor. In de bestrating is nog een 
spoor zichtbaar van de mogelijkheid tot plaatsing van vloedplanken. Ook bij de aansluitingen 
van Markt op de Pieterstraat en op het Grote Slop zijn deze cultuurhistorisch waardevolle sporen 
nog zichtbaar aanwezig. In 1958 werd de haven afgedamd, en hiermee werd een einde ge-
maakt aan de overlast van het water; maar dit maakte ook een einde aan de bedrijvigheid in 
de haven. 
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Tekening: Dorp, Stad en Land 
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5. DE CULTUURHISTORISCHE WAARDEN VAN DE MARKT BENOEMD 

 

De Markt bekleedt een kernpositie binnen het beschermde gezicht in en kent waarden in meerdere 
opzichten.  
Het gaat dan om algemene historische waarden, ensemblewaarden, architectuurhistorische, en bouw-
historische en gebruikshistorische waarden, en daarbinnen aan de criteria gaafheid en zeldzaamheid. 
Te noemen zijn dan de volgende cultuurhistorische waarden voor de Markt: 
 
Algemeen Historische waarden 
- Waarde van de Markt als herinnering en verbeelding van de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
 stad; 
- Betekenis van het plein als zetel van de voor de gemeenschap meest centrale functies zoals het 
 stadhuis, de waag en de vleeshal; 
- Zeldzaamheidsbelang van het Logement de Gouden Leeuw als een van de oudste logementen/
 restaurants van Nederland inclusief de herinnering aan paus Adrianus VI.  
- Belang van de gedenksteen in het straatwerk als herinnering aan zestiende-eeuwse heksen-  
 processen 
 
Ensemblewaarden 
- Landmarkwaarde als iconische, hoge stadsruimte van Goedereede op de kop van de haven; 
- Waarde van de gaaf behouden tweezijdige ruimtestructuur van de Markt met gesloten wandka
 rakter noordelijk en breder open profiel met haven zuidelijk; 
- Waarde van het gave behoud van de lege stedelijke ruimte vrij van bebouwing; 
- Belang van de gedeeltelijk gave boomstructuren als onderdeel deel van de meest oorspronkelijke 
 groenstructuur van het gebied rond de haven.  
- Ruimtelijke overgang privé-openbaar via stadsstoepen en semi-openbare strook in ijsselsteen. 
 
Architectuurhistorie 
- Waarde van de afleesbaarheid van de architectonische ontwikkelingsgeschiedenis van de Markt; 
- Belang van de architectonische kwaliteit van de westelijke en noordelijke bebouwingswanden; 
- Individuele waarden vanuit de kwaliteiten van de gaaf behouden afzonderlijke gevels.  
 
Bouwhistorie  
- Bestratingspatroon gelet op ouderdom en karakteristiek patroon in vlakken; 
- Patronen en bouwkundige elementen die geschiedenis van de vloedplanken zichtbaar houden. 
 
Gebruikshistorie 
- Waarde van de Markt als stedelijke gebruiksruimte naast een haven door de eeuwen heen; 
- Belang van de gaaf behouden kenmerkende afloop van het maaiveld in de richting van de haven 
 als herinnering aan havengebruik;  
- Waarde van kenmerkende inrichtingsonderdelen als travalje, refererend aan voormalig gebruik van 
 de panden; 
- Belang van de rij meerpalen en negentiende-eeuwse bolders als herinnering aan de vroegere ac -
 tieve havenfunctie. 
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CULTUURHISTORISCHE WAARDERING VAN DE MARKT OP ONDERDELEN 

 
Historisch waardevol zijn per onderdeel benoemd tenminste de navolgende onderdelen van de Markt: 
 
- de karakteristieke halfgesloten stedelijke ruimte op de kop van een historische haven; 
- de architectonische verschijningsvorm, bouwstijl en parcellering van panden rond de Markt; 
- de monumentale panden in de wanden van de Markt in hun samenhang; 
- het verlopende, historische niveauverschil tussen de Markt en de laad-/loskade van de Haven; 
- de historisch bepaalde open relatie tussen de ruimte van de Markt en de Haven; 
- de ruimtebepalende groenstructuur oostelijk van de markt en de leilinden aan de westzijde; 
- de kenmerkende individuele stoepen voor de woningen noordelijk en westelijk van de Markt; 
- klinkerstraatwerk van de overgangszone tussen semi-openbare stoepen en openbare ruimte; 
- het vaksgewijze straatwerk van de Markt met historisch waardevolle vlakken van kasseien; 
- de sporen in het straatwerk van de vroegere mogelijkheden tot het plaatsen van vloedplanken; 
- de straatverlichting van het gebied in de huidige, ondergeschikte omvang; 
- de houten bankjes aan de westzijde op zichzelf, los van hun situering in de gestrate zone; 
- de bestaande houten travalje aan de westzijde op zijn karakteristieke locatie; 
- de meerpalen en bolders langs de noordelijke havenkade als herinnering aan de havenfunctie; 
- de gedenksteen van de heksenverbrandingen in het straatwerk. 
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Omslag, blz. 28           Google Maps 
Foto’s blz. 5, 6, 9, 26         Beeldbank RCE 
Foto’s blz. 11, 12,16          Postcardsfrom.nl 
Foto’s Portvaten blz. 10, 34       Portdagen.nl 
Foto’s Markt blz. 3, 13, 17 t/m 25     Dorp, Stad en Land, Rotterdam/A. v.d. Zwan 
Topografische kaarten blz. 15       H. Meyer e.a. Ruimtelijke Transformaties in kleine  
                nederzettingen West-Nederland, TU Delft 2006 
Kadastraal minuut blz. 8, 14, 17, 19    Beeldbank RCE/archief A. v.d. Zwan 
Tekening Markt blz. 26         Dorp, Stad en Land, Rotterdam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  BIJLAGE : 

 

DE REDENGEVENDE BESCHRIJVING VAN HET RIJKSBESCHERMDE STADSGEZICHT VAN GOEDEREEDE  
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