
2.20 Landbouwwerktuigenloods, gemeente Goes, Loods Goes 

 

Ter plaatse 

1909. 

Toonzaal Wed. J. C. Massee & Zoon. Showroom voor landbouwmachines voor 

oogsten en gewasbehandeling. De ligging nabij het station was gunstig. 

Importeurs als Massee gaven voorlichting en speelden dus ook in de 

modernisering een belangrijke rol. Er werden ook reparaties verricht. 

De loods was onderdeel van een veel groter gebouwencomplex. Afmetingen: 

25 x 17,5 m, de ongedeelde ruimte was nodig om goed te kunnen 

manoeuvreren vandaar de bijzondere constructie. De houten balken zijn met 

stalen trekstangen versterkt en verlengd tot ± 17 m zodat kolommen in de 

werkruimte niet nodig zijn. 

Er werd geïmporteerd uit Engeland en de V.S.. Potentiële kopers kregen 

folders, ook waren er regelmatig kijkdagen. Voor de verkoop was er een 

kantoortje. 

In het museum 

Sinds 1985. 

Opslagruimte voor 

landbouwapparatuur, stoomdors-

machine etc. Nu is de loods niet 

te bezichtigen. 

In 1995-1996 werd hier de replica 

van de Arnhemse Tram: GETA 76 

gebouwd. De remise was toen 

nog niet gereed. 

 

  



Inmiddels 2018 
 

Loods Goes is nu een horecagelegenheid. 

 
Marco Bouman  10-12-18, 12:28  Bron: De Gelderlander 

 
ARNHEM - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem breidt de 

mogelijkheden voor het onderbrengen van evenementen uit. 
Vanaf half januari is de zogenoemde ‘Loods Goes’ klaar om gezelschappen tot 

zo’n 400 mensen te ontvangen. Tot dusverre was 300 het maximum in het 
museumpark. 

Dat is de capaciteit van de Kasteelboerderij van het Openluchtmuseum en die 
blijft gewoon in gebruik voor het ontvangen van gezelschappen. De opening 

van Loods Goes, een voormalig opslaggebouw voor landbouwvoertuigen uit 

Zeeland, betekent een uitbreiding van de mogelijkheden, legt woordvoerder 
Carola van der Woude uit. 

,,Wij zien een markt", vertelt ze. ,,Heel december zitten we bijvoorbeeld vol.” 
Veel bedrijven zien het Nederlands Openluchtmuseum als een mooie locatie 

om mensen te ontvangen of een feestje te vieren. ,,We ontvangen aanvragen 
uit het hele land, echt niet alleen uit Arnhem en omgeving”, aldus Van der 

Woude. ,,De eerste boekingen voor Loods Goes zijn al binnen.” 
 

  



Bedruipen 
De inkomsten uit evenementen 

zijn zeer welkom. Er is 
overheidssubsidie voor het in 

standhouden van de collectie 

en de gebouwen. Verder moet 
het Openluchtmuseum, dat 

afgelopen voorjaar vanwege 
bezuinigingen genoodzaakt 

was veertien mensen te te 
ontslaan, zichzelf zien te 

bedruipen. ,,Alle extra 
inkomsten zijn welkom", zegt 

Van der Woude. 
Loods Goes werd de afgelopen 

jaren gebruikt als opslagplek. Momenteel is het gebouw, dat eind jaren tachtig 
van Goes naar Arnhem werd verplaatst, omgebouwd tot evenementenlocatie. 

Er is onder meer een bar in en er is gezorgd voor sanitaire voorzieningen. Het 
industriële gevoel moet worden behouden. Daarom komen er onder meer een 

aantal tractoren te staan. 

Het gebouw wordt half januari officieel geopend. Het Nederlands 
Openluchtmuseum is op zoek naar nazaten  van de firma J. C. Massee & Zn. 

uit Goes. Die gebruikte de loods als showroom voor de landbouwwerktuigen. 
,,Het zou leuk zijn als iemand tijdens de opening verhalen kan vertellen uit die 

tijd”, zegt Van der Woude. Een oproepje, afgelopen week, leverde al tientallen 
reacties op. 

 
Linken 

Loods Goes geopend, Greatervenues.com 
Opening Loods Goes, PZC.nl 
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https://www.greatervenues.com/nieuws/restyling/nieuwe-evenementenlocatie-loods-goes-geopend-bij-nederlands-openluchtmuseum/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/oude-loods-van-de-firma-massee-uit-goes-is-nu-een-feestlocatie-in-het-openluchtmuseum~ac010f4a/?referrer=https://www.google.nl/


Andere teksten webstie NOM 

Vooruitstrevend onderdak voor de modernste machines 

In Zeeland is de firma Massee een van de aanjagers van de moderne 

landbouw. Deze loods is hun permanente showroom. Zeeuwse boeren moeten 

hier overtuigd worden van het nut van de aanschaf van Massee’s 

hypermoderne landbouwwerktuigen. De grote machines die in de loods staan 

opgesteld hebben nogal veel ruimte nodig om te manoeuvreren. De directie 

besluit daarom de ruimte tot 17 meter te vergroten. De balken van de loods 

worden daartoe verlengd met stalen trekstangen. Een praktische oplossing, die 

eigenlijk ongemerkt de opmaat is naar moderne constructiebouw. De loods ligt 

in Goes tegenover het station. Een slimme plek, want goed bereikbaar voor 

klanten én voor de aanvoer van steeds weer modernere landbouwmachines. 

Hier geplaatst in 1985. 

 
Deze loods deed dienst als showroom en distributielocatie van 

landbouwmachines van de firma Wed. J.C. Massee en Zoon. In de landbouw 

werd immers vanaf de negentiende eeuw steeds meer gebruik gemaakt van 

landbouwmachines. Importeurs als Massee gaven voorlichting aan boeren en 

droegen daarmee bij aan de modernisering van de landbouw. De loods lag 

tegenover het station. Een gunstige plek, omdat de trein zowel de klanten als 

de machines per spoor vervoerde. De loods is in 1985 naar het 

Openluchtmuseum overgeplaatst. 

.-.-. 

 


