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afdruk voor: 
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.89.253, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van het pand Nieuwebaven 221, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3159, welk 
pand eigendom is van 

is gebleken dat het bier een pand betreft van belang 
vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumenten
lijst 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 
heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte/winkel; 

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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 221, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.3159, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 1 2 DEC. 1990 

1
. Burgemeester en wethouders voornoemd, 

de---secretaris. de bur~eID,eester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.696, van 12 UtL, ·jS~û 
SVH3 /266C/MdKe 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Nieuwehaven 221 

Een pakhuis met bovenwoning uit het eerste kwart van de 20e eeuw, bestaande uit een 
begane grond en twee verdiepingen . Het pand wordt gedekt door een flauw hellend 
zadeldak met zwarte Hollandse pannen. De voorgevel, een tuitgevel met een breed 
horizontaal middengedeelte, is opgetrokken uit rode baksteen en verlevendigd met 
banden van gele verblendsteen. 
De begane grond heeft een gepleisterde borstwering. Rechts in de gevel zijn twee 
kozijnen met deuren met bovenlichten geplaatst. Links daarvan bevindt zich binnen 
de opening van de oorspronkelijke pakhuisdeur een etalageraam met bovenlicht. Op de 
verdieping zijn drie schuifvensters symmetrisch in de gevel geplaatst. Op de tweede 
verdieping bevindt zich in het midden één breed venster met een schuifraam. Aan 
weerskanten hiervan is een smal venster met een enkelvoudig raam geplaatst. Deze 
reiken tot aan de tussendorpel van het middelste venster. Alle gevelopeningen wor-
den gedekt door een gepleisterde latei met rechthoekige blokjes aan de uiteinden en 
in het midden . Het oppervlak is verlevendigd met gestileerde Jugendstil-motieven. 
Boven iedere latei bevindt zich een gemetselde segmentboogvormige ontlastingsboog 
die is opgebouwd uit rode baksteen en gele verblendsteen. 
De gevelafdekking bestaat uit een iets uitgekraagde rollaag met daaronder een 
rnuizetand die opgaat van een natuurstenen dekplaat. De horizontale beëindiging van 
de geveltop bestaat uit twee boven het gevelvlak uitstekende pilasters met een 
pinakelachtige top met daartussen zes rondboogjes . Deze laatste rusten op een 
muizetand en worden gedekt door een gepleisterde band. Zowel in de boogjes als in 
de pilasters is als decoratie gele verblendsteen verwerkt. 

Eigenaren: 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nurnmer(s): 3159 

afdruk voor: 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

1/2 . ectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten 
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

3. sectorhoofd GW 8. Ra ad voor het Cultuurbeheer 
4. afd .Landmeetkunde en kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd .B.O.B. ~ - minuut 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 531721 

onderwerp correct ie van beperk ing gemeentelijk monument 

vervallenverklaring 

vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 van de Verordening monumenten en 
archeologie en op grond van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken 

Op perceel GDA 01 B 3159, plaatselijk bekend Nieuwehaven 221 is de publiekrechtelijke beperking 
gemeentelijke monument gevestigd 

op grond van BenW-beslu it nr. 18.696 d.d. 12 december 1990 

Dit perceel is op 12 juni 2003 opgespl itst in de percelen GDA 0·1 B 3685 , B 3686 en..E~ 3687. 

Op de nieuw gevormde percelen GDA 01 B 3686 (met de daarop gevest igde appartementsre.chten B 3752 
A1 en B 3752 A2) en op 8B 3687 is de publiekrechtel ijke beperking echter niet van toepassing . 

besluit: 

op grond van perceelsplitsing is de publiekrechtel ijke beperking Gemeentel ijk Monument vervallen voor de 
volgende kadastrale percelen : 

gemeente Gouda, GDA 01 B 3686, B 3752 A 1, B 3752 A2 en B 3687 

Afgegeven d.d. 19 mei 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdeling Gebi,!i,dsontwi,kl<eling, 

gemeente 
gouda 


