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gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 11.455 

code: SVH2/225 / AvH 

Voor eensluidend afschrift/"' 

Datlffl'11 JUN 2006, 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Oveiwegende, dat uit de inhoud van de brief van 05-06-1990, nr.90.035, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Molenwerf 6, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3229, welk pand 
eigendom is van Molenwerf 6, 2801 PP Gouda, is gebleken dat het 
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven 
op de bijgevoegde Monumentenlijst · alsmede in het door de monumentencommissie 
uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen 
II heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Molenwerf 6, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nr.3229, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 0 3 JULI 1990 
~~rgemeester en wethouders voornoemd, r secretaris. de. bur1remeester. 

P. ~d:Brlnk ~ Boone 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.11.455, van 
SVH3/227/AvH 

D 3 JULI 1990 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

'• · OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
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zie vervolgblad. 
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Molenwerf 6 
Woonliuis vap, ro11d 1872 met gepki _st.e.rd.~ halsge_y~l en een zijgevel opge_t:wkk:en .in . gele 
ijsselsteen, bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping. Het pand wordt gedekt . 
dÜor een zadeldak met rode Hollandse pannen. · 

Voorgevel 
· De begane grond heeft links een kozijn met deur, een bovenlicht voorzien van glas in lood 
en een hardstenen onderdorpel met neuten. Rechts hiervan bevinden zich twee schuifvensters 
met ongedeelde • onderramen en bovenramen gevuld met glas in lood. De vensters hebben 
schuin aflopende waterslagen van geglazuurde rode baksteen. _ 
Op de verdieping bevindt zich een venster met twee openslaande ramen die elk een 
tweeruits roedenverdeling hebben. Boven alle gevelopeningen zijn schijnlateien aangegeven. 
De bovenzijde van de gevel eindigt in een driehoek. De topgevel is afgezet met een 

. gepleisterde rand. 

Zijgevel langs het water 
Op kelderniveau bevindt zich links een klein vierkant kozijn met openslaand raam. Ernaqr· 
is een kozijn met deur geplaatst en rechts daarvan bevindt zich een klein venster. Aan ( 
onderzijde van de gevel bevinden zich, boven een uitmetseling, drie balkankers. 
Tussen de kelder en de begane grond zijn meerdere ankers zichtbaar. 
Op de begane grond bevindt zich een schuifvenster . met ongedeeld onderraam en een -
bovenraam dat is gevuld met glas in lood. De bovenzijde van de zijgevel wordt afgesloten 
door een bakgoot. In het midden van het dakschild is recent een dakraam aangebracht. 
Tegen de achtergevel staat een achterbouw met in de zijgevel een gekoppeld venster waarin 
drie onderramen en drie bovenlichten en daarop een terras. 


