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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
opgenomen

in de Monumentennota

van 31 januari 1994

en Jongere Bouwkunst",

zoals

"Gouda, stad vol cu lt uurhistorische

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 in nering 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
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de · bestemming

Wonen en

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
voornemen tot dit besluit;

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het

- 2 -

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
hoofdstuk

4.4. 1 van bovengenoemde

dat bij restauratie
toepassing

van monumentale

zoals beschreven in

Monumentennota;
onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

is;

dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid v an 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.

GO UDA,

,

16 FEB.
1999

_Burg·e~~ster
en wethouders voornoemd,
rlA sP.r.rkris
.
de buraemeester.
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Onderwerp:
Stadsmuurin de panden
Punt 2a-2c-4

tel./doorkiesnr.:
88253

datum:

15 DfC,1998

Ons kenmerk:MC98.808

98. 029637
Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen adviesuit te brengen over de stadsmuurin de panden
Punt 2a-2c-4te Gouda.
De commissie is van mening, dat handhavingvan het historisch karakteristiekebeeld ter plaatse mede wordt
gewaarborgddoor het plaatsenvan dit objectop de gemeentelijkemonumentenlijst.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijstvan Punt2a-2c-4te Gouda.
In de openbare vergaderingvan 5 oktober1998 heeft de commissie het door haar uit te brengenadviesover dit
object behandeld.
Beknoptegeschiedenis
In de grafelijke rekeningenuit 1360 is sprakevan een uitbreidingvan het toenmaligekasteeldat was gelegen aan
de IJssel.Op dat momentstonder vermoedelijknietmeer dan een grootstenengebouw.
In de loop van de veertiendeen vijftiendeeeuw is het kasteel nog meerdere malen uitgebreiden resten van de
kasteelkelders uit die latere periodezijn 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 buitenmuurvan het kasteellangs de NieuweVeerstalwas opgenomenin de stadsmuur.
In 1577werd het kasteelgesloopten de "stadsmuur"op die plaatswerd in 1582voorzienvan een stevigeklamp.
Onder de panden Punt 2a-2c-4zijn in de jaren zeventigen tachtigfunderingenvan een zware muur opgegraven
waarbij openingenen poeren aan de binnenzijdezijn aangetroffen.Het gaat hier vermoedelijkom restantenvan
het kasteel.
In 1857 werd een stal en geschuthuisaan de Punt vervangendoor een reeks pakhuizendie waren gedekt door
een zadeldak. In 1899 betrok de "stoombootreederijDe IJssel" het westelijkedeel van deze reeks pakhuizen.
Tussen 1914 en 1920 vonden diverseverbouwingenen uitbreidingenaan de Nieuwe Veerstalzijdeplaats. Het
oostelijke deel van de reeks pakhuizenwas tot 1912 als zodanigin 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
Veerstalzijdeervan een kantöorpandgebouwd.
Door de verbouwingenzijn delen van de stadsmuurverdwenenmaar in het hele huizenblokaan de even zijde
van de Puntzijn restantenbewaard.

''

Beschrijvingvan het object Punt2a-2c-4
Woonhuis/ bedrijfsruimtemet een zestiende-eeuvvse
kern bestaandeuit een begane grond, een verdieping en
een zolder. Het zadeldakis gedektmet rode verbeterdeHollandsepannen.
Gevel aan de Punt
De gepleisterdegevel bezitvier steunberendie op de beganegrond slechts ten dele tot aan de grond doorlopen.
In het linker deel van de beganegrond bevindenzich van links naar rechtseen venster met ruit, een venster met
onder- en bovenraamen een venstermet breed en smal onder-en bovenraam.Rechts hiervanbevindtzich een
kozijn met deur en bovenlicht.In het rechter deel van de gevel bevindenzich drie brede kozijnenmet deuren. De
kozijnenzijn van elkaargescheidendoor brede afgeschuindepenantendie bovenaaniets uitkragen.
Op de verdiepingbevindtzich een kozijnmet smal onder-en bovenraamen een brede ruit. In het midden is een
voormaligdeurkozijningevuldmet een venstermettwee ramen waarondereen plaat.Rechtszijn twee stalramen
met waaiervormigeroedenverdelingaanwezig. Verspreidoverde gevelzijn ankerszichtbaar. De gevel is aan de
bovenzijdeafgeslotendoor een bakgootop klossen.
Gevel Oosthaven
Deze gepleisterdetuitgevel bezitlinksen in het middeneen liseen. Rechtsbevindtzich bovenaaneen restantvan
een liseendie overgaatin de zijkantvan de bakstenenklamp die tegende gevel aan de NieuweVeerstalis gezet.
Op de begane grond zijn rechtstwee sleuvenbewaardgeblevenwaarineen voorzieningtegen overstromingen
kon worden geschoven.De beganegrond is in het middenvoorzienvan twee vensters.
De verdiepingbevateen recentaangebrachtbreedvenstermet drie onder-en bovenramen.De liseen in het
midden loopt dood tegende onderdorpelhiervan.
De zolder bevateen getoogdstalen raam met een vast onderraammet zesruitsroedenverdelingen een klepraam
met drieruitsroedenverdeling.

Gevel aan de NieuweVeerstal
De muur is gemetseldvan ijsselstenen,voozienvan speklagenen aan de bovenzijdeafgeslotendoor gesmoorde
gevelpannen.
In het midden van de beganegrond is een dichtgemetseldegestucte segmentboogvormigeniszichtbaar.Op
verdiepingsniveaubevindenzich nog vier kleinerechthoekigelichten. De gevel is rechtsop verdiepingniveau
voorzienvan een natuurstenengevelsteenmet daarop'15..' De laatstecijfersverdwijnenachterde naastgelegen
aanbouw. Eveneensrechtsbevindtzich een regenpijpmet vergaarbak.
In Punt 2 is aan de binnenzijdeeen diepe nis te zienen springthet muurwerkop ca. 1 1/2 m. hoogteterug.
Waardering
Het object deel stadsmuuraan de Nieuwe Veerstalin de pandenPunt 2a-2c-4is van belangomdat:
1]
in het pand zich een deel van de stadsmuuruit 1582 bevindt;
2]
dit een van de zeer weinigeobjectenuit die tijd in Gouda is;
3]
het een herinneringi~aan de tijd dat Goudadoor de Spanjaardenwerd belegerd;
4]
het één van de weinigezichtbareoverblijfselenis van de verdedigingswerkenvan de stad;
5]
de nu zichtbaremuur zeer markantis gelegenaan het IJsselfront.

Conclusie
Gelet op het bovenstaandeacht de commissiedit objecteen monumentin de zin van artikel1, lid 1 van de
Monumentenverordening
. Zij adviseertu dan ook dit objectte plaatsenop de gemeentelijkemonumentenlijst.

