
,. 

gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.29637 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUNJZ®B 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A ; 

Paraaf: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.808, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Punt 

2a-2c-4, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer{s) 4110, welk object eigendom 

is van de heer ..._ ___________________ .....i , is gebleken dat het object 

cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de select ie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cu ltuurhistorische 

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Punt 2a-2c-4 is van belang omdat: 

1] in het pand zich een deel van de stadsmuur uit 1 582 bevindt; 

2] dit een van de zeer weinige objecten uit die tijd in Gouda is; 

3] het een her innering is aan de ti jd dat Gouda door de Spanjaarden werd belegerd; 

4] het één van de weinige zichtbare overblijfselen is van de verdedigingswerken van de 

stad; 

5] de nu zichtbare muur zeer markant is gelegen aan het IJsselfront. 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de · bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als woning en garageboxen; 

dat de bouwku ndige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijs t niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet moge lijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

l. over te gaan tot plaatsing van het object Punt 2a-2c-4, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 4110, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll . vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 16 FEB. 1999 
_ Burg·e~~ster en wethouders voornoemd, 

, rlA sP.r.rkris . de buraemeester. 

- - -l 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over de stadsmuur in de panden 
Punt 2a-2c-4 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt 
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Punt 2a-2c-4 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 5 oktober 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
In de grafelijke rekeningen uit 1360 is sprake van een uitbreiding van het toenmalige kasteel dat was gelegen aan 
de IJssel. Op dat moment stond er vermoedelijk niet meer dan een groot stenen gebouw. 
In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw is het kasteel nog meerdere malen uitgebreid en resten van de 
kasteelkelders uit die latere periode zijn onder en buiten de panden Punt 11-13-15 aangetroffen. Het kasteel 
strekte zich in zijn grootste omvang waarschijnlijk uit van de Nieuwe Veerstal en de Oosthaven tot in het 
Houtmanplantsoen. De buitenmuur van het kasteel langs de Nieuwe Veerstal was opgenomen in de stadsmuur. 
In 1577 werd het kasteel gesloopt en de "stadsmuur" op die plaats werd in 1582 voorzien van een stevige klamp. 
Onder de panden Punt 2a-2c-4 zijn in de jaren zeventig en tachtig funderingen van een zware muur opgegraven 
waarbij openingen en poeren aan de binnenzijde zijn aangetroffen. Het gaat hier vermoedelijk om restanten van 
het kasteel. 

In 1857 werd een stal en geschuthuis aan de Punt vervangen door een reeks pakhuizen die waren gedekt door 
een zadeldak. In 1899 betrok de "stoombootreederij De IJssel" het westelijke deel van deze reeks pakhuizen. 
Tussen 1914 en 1920 vonden diverse verbouwingen en uitbreidingen aan de Nieuwe Veerstalzijde plaats. Het 
oostelijke deel van de reeks pakhuizen was tot 1912 als zodanig in gebruik. In 1919 werd dit deel door architect 
Dessing opgetrokken tot drie bouwlagen en van een nieuwe gevel voorzien. In 1928 werd aan de Nieuwe 
Veerstalzijde ervan een kantöorpand gebouwd. 
Door de verbouwingen zijn delen van de stadsmuur verdwenen maar in het hele huizenblok aan de even zijde 
van de Punt zijn restanten bewaard. 
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Beschrijving van het object Punt 2a-2c-4 
Woonhuis/ bedrijfsruimte met een zestiende-eeuvvse kern bestaande uit een begane grond, een verdieping en 
een zolder. Het zadeldak is gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. 

Gevel aan de Punt 
De gepleisterde gevel bezit vier steunberen die op de begane grond slechts ten dele tot aan de grond doorlopen. 
In het linker deel van de begane grond bevinden zich van links naar rechts een venster met ruit, een venster met 
onder- en bovenraam en een venster met breed en smal onder-en bovenraam. Rechts hiervan bevindt zich een 
kozijn met deur en bovenlicht. In het rechter deel van de gevel bevinden zich drie brede kozijnen met deuren. De 
kozijnen zijn van elkaar gescheiden door brede afgeschuinde penanten die bovenaan iets uitkragen. 
Op de verdieping bevindt zich een kozijn met smal onder-en bovenraam en een brede ruit. In het midden is een 
voormalig deurkozijn ingevuld met een venster met twee ramen waaronder een plaat. Rechts zijn twee stalramen 
met waaiervormige roedenverdeling aanwezig. Verspreid over de gevel zijn ankers zichtbaar. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen. 

Gevel Oosthaven 
Deze gepleisterde tuitgevel bezit links en in het midden een liseen. Rechts bevindt zich bovenaan een restant van 
een liseen die overgaat in de zijkant van de bakstenen klamp die tegen de gevel aan de Nieuwe Veerstal is gezet. 
Op de begane grond zijn rechts twee sleuven bewaard gebleven waarin een voorziening tegen overstromingen 
kon worden geschoven. De begane grond is in het midden voorzien van twee vensters. 
De verdieping bevat een recent aangebracht breed venster met drie onder-en bovenramen. De liseen in het 
midden loopt dood tegen de onderdorpel hiervan. 
De zolder bevat een getoogd stalen raam met een vast onderraam met zesruits roedenverdeling en een klepraam 
met drieruits roedenverdeling. 

Gevel aan de Nieuwe Veerstal 
De muur is gemetseld van ijsselstenen, voozien van speklagen en aan de bovenzijde afgesloten door gesmoorde 
gevelpannen. 
In het midden van de begane grond is een dichtgemetselde gestucte segmentboogvormige nis zichtbaar. Op 
verdiepingsniveau bevinden zich nog vier kleine rechthoekige lichten. De gevel is rechts op verdiepingniveau 
voorzien van een natuurstenen gevelsteen met daarop '15 . .' De laatste cijfers verdwijnen achter de naastgelegen 
aanbouw. Eveneens rechts bevindt zich een regenpijp met vergaarbak. 
In Punt 2 is aan de binnenzijde een diepe nis te zien en springt het muurwerk op ca. 1 1/2 m. hoogte terug. 

Waardering 
Het object deel stadsmuur aan de Nieuwe Veerstal in de panden Punt 2a-2c-4 is van belang omdat: 
1] in het pand zich een deel van de stadsmuur uit 1582 bevindt; 
2] dit een van de zeer weinige objecten uit die tijd in Gouda is; 
3] het een herinnering i~ aan de tijd dat Gouda door de Spanjaarden werd belegerd; 
4] het één van de weinige zichtbare overblijfselen is van de verdedigingswerken van de stad; 
5] de nu zichtbare muur zeer markant is gelegen aan het IJsselfront. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 


