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gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 11.453 

code: SVH2/203/AvH 

afdruk voor: 
'--1. weth.Melaard 
C..Z. afd.SVH 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 05-06-1990, nr.89.249, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Nieuwehaven 213-213a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3160, welk 
pand eigendom is van __________________ 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 Binnenstad-west; 

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

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand slecht 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; 

Gel~t op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 213-213a, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.3160, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

~
OUDA, 0-3 JULI 1990 
rgemeester en wethouders voornoemd, 
secretaris,.,....--:7 slet qu~eester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.11.453, van° 3 JULI 1990 
SVH3/204/ AvH 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
J,,15~ , 

Nieuwehaven -~ ~213a - . · .. . _ _ __ ,.· ... :~;_ 
Een tot pakhws verbouwd woonhws, waarvan de bouwmassa mogelijk nog wt de, :z;even~: --~-,.;:;. 
tiende of achttiende eeuw dateert. Het pand, dat bestaat uit een begane grqnd, een -·-~:-,,;.;}. ':/~ ~t'. 
verdieping en een zolder, wordt gedekt door een zadeldak met rode :_vèrl;)_eteidé . H;ol~::: }/:. :'_'\i if 
landse pannen. · · - -· - - -• - ·- ;-. "":,.;_.--..,.::,,.· '.;,,': :,,,, 

- . .•. ·• . ;!.:\~ .. ···,. J!:;· ;,T:-_ ~{if• 

De voorgevel is een wit gepleisterde schoudergevel met een hálfcircelvo~ge top. _,.\. ·._ ' .'.,•;~},,} $/ 
Op de begane grond bestaat de gevel uit een houten pui uit . ~~t .eers!e"-Jcwart;-:Vàll. ·de ·\f·}d~J i{ 
twintigste eeuw. In het midden van de pui bevindt zich een koiijn _ii,t:et·dl!bbe~e .P*~:.•~·f:~).fii~' ~J
huisdeur met aan weerskanten een enkele deur. Van .de bovenlichten boven .de 'twee- ;>.:,';/;.~~ ?d,,,~ 
enkele deuren heeft alleen de rechter nog een ingeschreven halve .. clrèeivom· 13óveri\}l~:i/{~ ~f 
een geprofileerd kalf bevindt zich een toogvormig bovenlicht. De gevelwand \'an de·•::_:.t_-_:?·::~;\ \t 
verdieping en de zolder rust op een puibalk. . · - . . . . .: ··• · ":' .:.;_ :\ =:,,-:· ::/ '} · 

Op de verdieping zijn twee schuifvensters met ongedeelde ·· r~en geplaatst. Op .de_ ~-:,7';:':;i-._.<: ): 
zolder bevindt zich in het midden een klein venster met een ·naar binnen -draaiende ~--,._ ''::,;.,,i "-·. 
ramen. Ter hoogte van de dekplaten en de nokgording zijn staafanke.rs ·:aangebracbt :'.;· -. __ ',)/,~ :+ 
De gevelafdekking bestaat uit een iets uitgekraagde gepleisterde rollaag die, evenals · · _ ·. ~~: 
het halfcircelvormige deel, begint op geprofileerde zandstenen dekplaten. ·· -. 
Zijgevel 
De uit gele ijsselsteen opgetrokken zijgevel is een lijstgevel die gedeeltelijk 
is verstoord door het inbreken van vensters. Zo zijn op de begane grond twee brede 
getraliede vensters met middenstijl ingebroken. De vensters hebben een gemet_selde · 
waterslag en een gepleisterde latei. Op de verdieping bevindt zich aan de . linkerkant 
een klein schuifvenster met een ongedeeld raam. · 

Eigenaar: 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk erechtigde: 

Gemeente: Gol]da 
Sectie: B / 
NUDllller s : 3160 ~~ 

afdruk voor: 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

6. Gedeputeerde Staten 1/2. sectorhoofd S0, 
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw "q_ ~sterie van WVC 

8. Raad voor het Cultuurbeheer 

., 1 ' 

' .. • .. 
. ' .. : •"" 

3. sectorhoofd GW 
4. afd.Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

5. afd.B.O.B. 10. minuut 



11 MAART 1997 

5 

N.B. Begin 1997 werd aan de beschrijving in het gemeente lijke monumentenregister de volgende 
tekst toegevoegd teneinde duidelijk aan te geven tot waar de bescherming zich uitstrekt. 

Toevoeging aan het registerblad van het gemeentelijke monument Nieuwehaven 21 3 met de 
beschrijving van Nieuwehaven 211 
Geschiede nis 
Op het achterterrein van het gemeentelijke monument Nieuwehaven 213 -213A staat een 
bedrijfsgebouw dat rond 1910 tot stand is gekomen. Het geheel kwam in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw in handen van de Deutsche Grosseinkaufs Gesellschaft MBH en deze ves t igde 
er een kaaspakhuis in. In 1 944 ging het over aan het Gemeinschaftswerk der Deutschen 
Arbeitsfront GMBH te Hamburg . In 1946 kwam het onder verwijzing naar artikel 38 besluit 
vijandelijk vermogen in handen van de Nederlandse Staat. 

Beschrijv ing 
Het pand bestaat uit een begane grond, een zolderverdieping en een zolder en is gedekt door een 
zadeldak met flauwe helling. De voorgevel is gepleisterd met schijnvoegen en bezit op de begane 
grond in het midden een kozi jn met dubbele deuren. Links daarvan bevindt zich een schuifvenster, 
rechts is de gevel niet zichtbaar vanaf de openbare weg . De zolderverdieping bevat twee aan de 
bovenzijde getoogde schuifvensters en de zolder een aan de bovenzijde getoogd kozijn met deur. 
Aan weerszijden van het kozijn in de top bevindt zich een gepleisterde band met restanten van 
de tekst "Gemeinschaftswerk der Deutschen Arbeitsfront GMBH" 
De voorgevel is een topgevel met een overhangende daklijst en een gevelmakelaar . 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 547125 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebes/u it 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 11.453 d.d. 3 juli 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

126 
Nieuwehaven 213-213a 
gemeente Gouda GDA 01 B 3160 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Op het perceel GDA01 B 3160 bevinden zich twee panden welke beide zijn aangewezen als gemeentelijk 
monument. Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te 
worden op het perceel GDA01 B 3160 gedeeltelijk . Inmiddels is het perceel gesplitst zodat de beperking van 
toepassing is op perceel GDA01 B 3673. Tevens is de adressering aangepast en heeft het pand het adres 
Nieuwehaven 215. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het percee l 
gemeente Gouda, GDA 01 B nummer 3673, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 16 oktober 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders vazG da, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeliµ~.e-JJi~ sontw ikkeling, 

gemeente 
gouda 
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8 juli 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Rulmtelijke Ontwikke ling 
en Beheer 

afdeling : 
Beheer Openb are Ruimte 
Geo - inrormatic 

Antwerpseweg S ~~ 
2803 PB Gouda ,.;\Il ~ 

Adres 
Nieuwehaven 215 (was 213-213a) 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3673 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

gemeente 1- --- - ------- - ---- -~m - o-nu_m_e_ntn_uL,.m_m-.,- --

gou da ~:~-~~~doc;~~~~·.~~~rs~i=~g~g~!~;ir! ~~~~·~ntJ~t(ïr~~~'!:~e9e~:-12s 
Cl Copyrigfll. Be~u Openb.u• Ruimt, , Geo. inronn;il.M. 


