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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 4 oktober 1990, nr.89.207, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Nieuwehaven 11/13, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2595,
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 woonen centrumdoeleinden heeft;
dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte/woonhuis;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed 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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 11/13, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2595, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.973, van
SVH3/274B/4MdKe
.

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Nieuwehaven 11/13
Een bedrijfsruimte met bovenwoning, bestaande uit een begane grond en een verdieping.
Het wordt gedekt door een omgaand schilddak dat aan de voorkant is belegd met zwarte
platte Friese pannen en aan de zijkanten met rode Hollandse pannen.
De uit het eerste kwart van de 20e eeuw daterende voorgevel is een wit bepleisterde
lijstgevel.
Op de begane grond heeft de gevel in het midden een kozijn waarin twee pakhuisdeuren
en een vierruits bovenlicht. Aan weerskanten van deze deur bevindt zich, gescheiden
door penanten, één enkele deur, ieder voorzien van een bovenlicht. Elke deur wordt
gedekt door een segrnentboogvormige ontlastingsboog van rode verblendsteen. De penanten
hebben ter hoogte van de bovendorpel en het kalf sierbanden van rode verblendsteen ter
dikte van twee lagen.
Op de verdieping zijn symmetrisch in de gevel twee vensters geplaatst die worden gedekt
door een segmentboogvormige ontlastingsboog van rode verblendsteen. De penanten hebben
hier ter hoogte van de onder-, tussen- en middendorpel sierbanden van rode verblendsteen
ter dikte van twee lagen.
De gevel wordt beëindigd door een brede gootlijst die rust op vijf gesneden consoles die
met elkaar zijn verbonden door een sierband van rode verblendsteen ter dikte van één
laag.
In het midden van het dakvlak is een dakkapel geplaatst waarvan het schuifraam is vervangen door twee openslaande ramen.
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