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gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 7738-'92 

code: SVM15/183F.HK 

Voor eensluidenci afschrift 

Datum: 
1 n til 1r, ?nna 

Paraaf: 

ABC.BJEJ? ===·~--,,,,____ - \. '@5''3 .-
afdruk voor : 

1. weth .Mel aard 
2. af d. S .V.M. 

BURGEMEESTER EN WETIIOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende dat: 

uit de inhoud van de brief dd.17 december 1991, nr.29.499, van de Archeologische 
Begeleidingscommissie Gouda is gebleken dat het bier een terrein betreft, van belang 
vanwege de betekenis voor de wetenschap en de cultuurhistorische waarden; 

het terrein ligt in het gebied van bestemmingsplan "Baanstraat e.o.", kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nrs.2161, 2850, 2851, 2852, 3169, 3170, 3171 (ged.), 3172, 
3288, 3359, 3464 (ged.), 3465, 3644, 3829 en 3830 (ged.) en eigendom is van de op de 
aangehechte bijlage genoemde personen/instellingen; 

plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat 
verandering van het terrein en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk 
zouden zijn; 

overigens bij toepassing van de Monumentenverordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het archeologisch monument; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het terrein als hiervoor omschreven op de lijst als 
bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Monumentenverordening; 

J. vast te stellen de bijgevoegde monumentenlijst. 

Jz, /'. GOUDA, 26 mei 1992 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de1burgem~ster, 



Voor eensluidenu ... .,chrifl 1 
Datum: rfl .AL Il: 'lnl'" 
. 11 lJ' tmi;' 1r1nq 

Behoort bij besluit van burgemeester en wet 
SVM3/183D.HK 

26 mei 1992, 

, , 4 
Monumentnummer: ~ 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Terrein Houtrnansplantsoen/Punt 

Op het terrein Houtmansplantsoen/Punt liggen de resten van het voormalige kasteel van 
Gouda, één van de belangrijkste onderkomens van de graven van Holland. Het kasteel 
ontstond langs de IJssel, aan de oostzijde van de Haven en in de grafelijke rekeningen uit 
1360 wordt gesproken van een uitbreiding er van. Tot 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 
periode zijn onder 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 Houtmansplantsoen. De buitenmuur van het kasteel langs de 
Nieuwe Veerstal was opgenomen in de stadsmuur. 
Aan het begin van de tachtigjarige oorlog dreigde het kasteel in handen van de Spanjaar
den te vallen. Opdat de vijand niet binnen de stadsmuren zou komen, besloot de bevolking 
het kasteel af te breken. In 1577 werd het kasteel met uitzondering van de chartertoren, 
de kleine IJsseltoren (aan de Oostbaven) en de muur langs de IJssel gesloopt. In 1582 
verrees op de fundamenten van één van de torens molen 't Slot. 

De Punt werd in 1582 aan de IJsselzijde van een nieuwe stevige "stadsmuur" voorzien, 
waarbij waarschijnlijk gebruik werd gemaakt van sloopmateriaal van het kasteel. Een deel 
van die muur is op dit moment zichtbaar op de boek Oosthaven/Nieuwe Veerstal in het 
pand Punt 2. Onder de panden Punt 2-4-6 zijn in de jaren zeventig en tachtig funderingen 
van een zware muur opgraven waarbij openingen en poeren aan de binnenzijde zijn 
aangetroffen. Het gaat hier om restanten van het kasteel. De resten van de stadsmuur 
langs de IJssel zijn op 1 oktober 1991 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: personen en instellingen, genoemd in het besluit 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C, ms.2161, 2850, 2851, 2852, 3169, 3170, 3171 (ged.), 3172, 3288, 3359, 3464 

(ged.), 3465, 3644, 3829 en 3830 (ged.) 



- 2 -

Op dit moment zijn van het middeleeuwse kasteel de kelders zichtbaar onder de panden 
Punt 11-13-15. Aan de achterzijde van Punt 15 ligt bovendien, in het Houtmansplantsoen, 
het fundament van één van de kasteeltorens. Samen met de resten onder de panden Punt 2-
4-6 zijn dit de thans enig bekende resten van het kasteel. De · onderzoeken die in 1990 
zijn verricht, toonden echter aan dat met name in het Houtmansplantsoen en aan de Punt 
meer belangrijke restanten van kasteel en stadsmuur liggen. 
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Voor eensluidend afschrift 
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Overzicht . van eigenaren van percelen binnen het terrein Houtmansplantsoen /Pun t, behorend 
bij het B.en W.-besluit nr.7738-'92, van 

Gemeente Gouda 
Openbare terreinen Houtmansplantsoen, Nieuwe Veerstraat, Punt, Veerstal, Oosthaven, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C nr.3830 (deelperceel), C nr.3644, C nr.3829, C 
nr.3464 (deelperceel) en C nr.3288 en de panden Punt 17 en 19, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nr.3644 

Punt 2 en 4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3464 (deelperceel) 

Stichting Het Nederlands Rode Kruis, afd. Gouda e.o., Punt 8, 2801 PZ Gouda 
Punt 6 en 8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3359 

Punt 1, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3169; Punt 3 en 5, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3170; Oostbaven 72, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nr.3169 

-Punt 7 en 9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3171 (deelperceel) 

Punt 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.2850 en erf aan de Punt, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.2161 

Punt 13, _kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.2851 

Punt 15, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.2852 

Hoogheemraadschap van "Rijnland", Breestraat 59, 2311 CJ Leiden 
Dijklichaam, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.3830 ( deelperceel) 

Nieuwe Veerstal 7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr. 3465 

183E.HK 



beperkingenr egistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 566786 

onderwerp correctie beperking gemeente lijk monument 

■ 

correctiebesluit 

correctiebeslu it ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-bes luit nr. 7738-'92 d.d. 26 mei 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeenteli jk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

199 
Terrein Houtmansplantsoen/Punt 
gemeente Gouda GDA 01 C 2161, 2850,2851,2852, 3169, 3170, 3171 gedeelte lijk, 
3172, 3288, 3359, 3464 gedeeltelijk, 3465, 3644, 3829 en 3830 gedeeltelijk. 

De in dit besluit opgenomen kadastrale percee lsaanduiding blijkt niet geheel correct te zijn om de volgende 
reden: 

Van het gehele gebied zijn de contouren op kaart aangegeven . Bij controle is gebleken dat enkele percelen 
die binnen de contouren vallen niet in het besluit tot aanw ijzing zijn meegenomen . Dit zijn de percelen 
C 4246 en C 4247, grenzend aan de achterzijde van de bebouwing Oosthaven , het perceel C 3764 aan de 
noordzijde van het terrein en een gedeelte van het perceel C 3521, de noordelijke strook langs de 
Fluwelensingel. Deze dienen alsnog in de beperking te worden opgenomen . 

De afbakening tussen de percelen Oosthaven 70/71 en Oosthaven 72 loopt door over de openbare weg bij 
Oosthaven 72. Dit perceel C 4242 (gedee ltelijk) is niet in het besluit opgenomen en dient te worden 
toegevoegd. 

Inmiddels zijn de percelen C 3172 en C 3288 overgegaan in de percelen C 4266 en C 4267. 

De perce len C 3464 (gedeelte lijk) en C 3829 zijn overgegaan in de percelen C 4110, C 4111 en C 4112, 
waarvan C 4111 vervolgens is overgegaan in C 4267. De beperking van C 4112 geldt voor een gedeelte van 
het perceel. 

Perceel C 3830 ( gedeeltelijk) is na diverse spl itsingen overgegaan in een aantal percelen waarvan de 
beperking uitsluitend van toepassing is op de percelen C 4124 gedeeltel ijk , C 4245 en C 4248 ( gedeeltelijk) . 

gemeente 
gouda 



besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking met betrekking tot het archeo logisch gemeentelijk 
monumen t Houtmansplantsoen te worden gevestigd op de percelen GDA 01 C 2161 , C 2850, C 2851, C 
2852 , C 3169, C 3170, C 3171 gedeeltelijk , C 4246 , C 4247, C 3764, C 3521 gedeeltelijk , C 4242 
gedeelte lijk, C 4266, C 4267 , C 3359, C 4110 , C 41 12 gedeeltelij k, C 3465, C 3644, C 4124 gedeeltel ijk , C 
4245 en C 4248 ( gedeeltelijk). 

Afgegeven d.d. 3 augustus 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinq Gebiedsontwikke ling, 

pagina 2 
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