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Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 18.700-'90 

code: SVHZ/267 A/MdKe 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.89.245, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Nieuwehaven 151, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2590, welk 
pand eigendom is v ------------------------ is gebleken dat 
het hier een pand betreft van betang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergege-
ven 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 woon
en bedrijfsdoeleinden heeft; 

dat bet pand in gebruik is als bedrijfsruimte/woning; 

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 gebrniksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet <?P de Monumentenverordening; 

I. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 151, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.2590, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 

f'\ Jfd.rgemeester en wethouders voornoemd, 
\ árf secretaris . ..4 cle hmPemeest~r . 



Behoort bij besluit van burgemeeste r en wethouders nr .18.700, van 1 2 0 EL, î990 
SVH3 /267B /MdKe 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Nieuwehaven 151 

Een woonhuis met bedrijfsruimte uit het einde van de 19e eeuw, bestaande uit een begane 
grond en een verdieping dat wordt gedekt door een steile mansardekap met rode Hollandse 
pannen. De hoekkepers en nokvorsten zijn belegd met loodslabben. 
De voorgevel is een lijstgevel die is opgetrokken uit fijngevoegde grauwe baksteen. 
Op de begane grond bevindt zich rechts een kozijn met deur en bovenlicht dat is voorzien 
van rijke glas-in-looddecoratie. De deur heeft twee smalle glasruiten. Links van de deur 
is een dubbele deur met ieder drie horizontaal geplaatste glasruiten en een bovenlicht 
met een zesruits roedenverdeling. Beide deuropeningen worden gedekt door een anderhalf
steens strek, waarvan de onderzijde licht gebogen is. 
Op de verdieping zijn twee vensters met schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst, 
die worden gedekt door een segmentboogvormige eensteens strek. De onderdorpel van de 
vensters loopt over de hele gevelbreedte door en heeft aan de onderkant als decoratie 
een muizetand. De bovenramen van de schuiframen zijn voorzien van decoratief geome
trisch glas-in-Ioodwer k. 
De gevelbeëindiging wordt gevormd door een hoge kroonlijst. In het midden van het dak
vlak is een dakkapel aangebracht met twee openslaande ramen die ieder zijn voorzien van 
één horizontale roede. 

KADAS'IRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: ______ __ 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2590 

af druk voor: 

KADASTRALE AANDUIDING 

1/2. sectorhoofd SO, 6. Gedeputee rde Staten 
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

3. sectorhoofd GW 8. Raad voor het Cultuurbeheer 
4. afd.Landmeetkunde en kad . . 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. '---10. minuut 
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paz-nummer 

onderwerp 

488096 . 

correctie op aanwijzing gemeentel ijk monument 
Nieuwehaven 151 (inmiddels Nieuwehaven 
151/153) 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het adv ies d.d. 21 november 2006; 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• het feit dat het pand Nieuwehaven 151/153 ( destijds Nieuwehaven 151) op 12 december 1990 door 
ons is aangewezen tot gemeente lijk monument; 

• het feit dat in het beslu it tot aanw ijzing de foutieve kadastrale aanduid ing te weten gemeente Gouda, 
sectie 8, nummer 2590 is opgenomen; 

• het feit dat ten gevolge hiervan in het Kadaster te Rotterdam een objectbelemming is geregistreerd 
voor het pand Nieuwehaven 149 terwijl dit pand noch gemeentel ijk monument noch rijksmonument 
is; 

• het feit dat aan correctie van de onjuiste objectbe lemmering door het Kadaster te Rotterdam een 
formeel benw-besluit ten grondslag moet liggen. 

In aanmerki ng nemend 

• dat de overwegingen, die op 12 december 1990 hebben geleid tot het besluit tot aanw ijz ing van het 
pand, destijds plaatselijk bekend als Nieuwehaven 151, waarvan een kopie als bij lage is bijgevoegd, 
onverkort van kracht blijven , 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object, gelegen op het perceel, 
kadastraa l bekend gemeente Gouda, sect ie 8, nummer 2600; plaatselijk aangeduid als 
Nieuwehaven 151 /153 

ll. over te gaan tot intrekking van de aanwijzing tot gemeentel ijk monument van het object , gelegen 
op het perceel, kadastraal bekend gemeente Gouda, sect ie 8, nummer 2590; plaatseli ljk 
aangeduid als Nieuwehaven 149 

111. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Nieuwe haven 149 151 correctie BenW beslu it.doe 

gemeente 
gouda 



behoort bij bes luit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 488096, van 3 O JA 

1 2007 
monumentnummer 156 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Nieuwehaven 151/153 

omschri jving van het monument 

lijst als bedoeld in artike l 3, lid 1 
van de monumentenverorden ing 

Een woonhuis met bedrijfsruimte uit het einde van de 19e eeuw, bestaande uit een begane grond en een 
verdieping dat wordt gedekt door een stei le mansardekap met rode Hollandse pannen . De hoekkepers en 
nokvorsten zijn belegd met loodslabben . 
De voorgevel is een lijstgevel die is opgetrokken uit fijngevoegde grauwe baksteen . 
Op de begane grond bevindt zich recht een kozijn met deur en bovenlicht dat is voorzien van rijke glas-in
looddecoratie. De deur heeft twee smalle glasruiten . Links van de deur is een dubbele deur met ieder drie 
horizontaa l geplaatste glasruiten en een boven licht met een zesruits roedenverdeling . Beide deuropeningen 
worden gedekt door een anderhalfsteens strek, waarvan de onderzijde licht gebogen is. 
Op de verdieping zijn twee vensters met schu iframen symmetrisch in de gevel geplaatst , die worden gedekt 
door een segmentboogvormige eensteens strek . De onderdorpel van de vensters loopt over de hele 
geve lbreedte door en heeft aan de onderkant als decoratie een muizetand . De bovenramen van de 
schuiframen zijn voorzien van decoratief geometrisch glas-in-loodwerk . 
De gevelbeëindiging wordt gevormd door een hoge kroonlijst. In het midden van het dakvlak is een dakkape l 
aangebracht met twee opens laande ramen die ieder zijn voorz ien van een horizontale roede. 
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vervolg van de beschr ijving op pagina 2 
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