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Voor eens luidend a fsc hrih 

Datum: - 1 JUN 2QQ6'/ 

Paraat: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

r Overwegende dat: 

uit de inhoud van de brief dd.7 juli 1992, nr.92.001, van de Archeologische Begelei
dingscommissie Gouda, met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen
tenlijst van het terrein aan de Veerstal, waarin de restanten van de Rotterdamse Poort, 
is gebleken dat het hier een terrein betreft, van belang vanwege de betekenis voor de 
wetenschap en de cultuur-historische waarden; 

het terrein ligt in het gebied van bestemmingsplan "Binnenstad-west", met de bestem
ming "Stadserf en openbaar groen", kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, 
nrs.3253 en 3396 en eigendom is van de gemeente Gouda; 

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: 

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

~- vast te stellen de bijgevoegde monumentenlijst. 

ckz. GOUDA, 17 november 1992 

Bu n wethouders voornoemd, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.16.356-'92, van 
SVM3 /905C.MK 

Monumentnummer: 199 

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

OMSCHRIMNG VAN HET MONUMENT . 

Rotterdamse poort 
Gouda werd in 1350 deels omwald en deels ommuurd. Op de plaats waar zich een 
doorgang bevond, was een extra verdediging nodig in de vorm van een stadspoort. De 
Rotterdamse poort dateert in eerste aanleg van rond 1350 en het is de enige dubbele 
poort aan de Veersta l. Vanuit de stad reed men door de "binnenpoort", een ongeveer 20 
meter hoge vierkante toren van ca. 10 bij 10 meter, met een doorgang die groot genoeg 
was voor een wagen. Deze poorttoren bezat vermoedelijk een valhek dat vanaf de 
verdieping boven de doorgang bediend kon worden. Links en rechts van de doorgang in de 
toren bevonden zich de vertrekken waar de poortwachters verbleven. Was men de in rode 
baksteen opgetrokken poorttoren eenmaal gepasseerd, dan kwam men op een binnenplaats, 
gevormd door twee muren, links en rechts, die eindigden in twee torens met ertussenin de 
zware deuren van de "buitenpoort". Een vijand die de buitenpoort geforceerd had, kwam 
dus tussen beide poorten gevangen te zitten waar hij van bovenaf werd bestookt. 
Waarschijnlijk was de poort rondom bekleed met natuursteen omdat dat harder was dan 
de in de middeleeuwen nog vrij brosse baksteen en dus beter bestand was tegen bijvoor
bee ld een stormram. 
Met de uitvinding van het buskruit verloor de poort haar defensieve karakter en in de 17e 
eeuw werden de torens van de buitenpoort afgebroken. In plaats van de buitenpoort werd 
rond 1580 een klein bolwerk van aarden wallen aangelegd, dat een veel betere afweer 
vormde tegen kanonvuur. De voormalige binnenpoort werd de formele toegang tot de stad 
waar accijns werd geïnd en werd een soort visitekaartje van de stad: in 1586 werd ze 
voorzien van een uurwerk en een eeuw later werd de veldzijde gedecoreerd met een reliëf 
bestaande uit twee leeuwen en het stadswapen op vier halfronde pilasters. 
De poort werd in 1851 gesloopt. Ten noorden van de poort bevond zich een klein grachtje 
dat waarschijnlijk bij die gelegenheid is dicht gegooid met onder andere sloopmateriaal van 
de poort. Het uurwerk zou zich thans in de Barbaratoren bevinden. 
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Beschrijving 
Najaar 1991 werd onder leiding van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 
en in overleg met de gemeente Gouda, door de Archeologische Vereniging Golda een 
opgraving verricht. 
Tijdens die opgraving bleek dat een groot deel van de funderingen van de bouwwerken 
bewaard is gebleven. Van de twee torens van de buitenpoort zijn de funderingen met een 
deel van de opbouw teruggevonden. De noordelijke toren is in de loop der eeuwen verzakt 
en ligt nu lager dan de zuidelijke toren. De torens zijn opgebouwd uit baksteen met aan 
de buitenzijde (westkant) een mante l van een harde soort zandkleurige natuursteen. In de 
torens bevinden zich ondermeer resten van ijzeren trekankers en de scharnierpunten van 
deuren. 
Aan de buitenzijde van de torenfunderingen zijn enkele muurresten van een klein gebouw 
en van een steunmuur aangetroffen. Tevens zijn de beide muren opgegraven, die de 
buitenpoort verbinden met de binnenpoort. In het metselwerk van de zuidelijke muur 
bevinden zich nog speklagen. 
De fundering van de hoofdpoort is rechthoekig van vorm en daarbinnen bevinden zich 
verschillende muurwerken, waaronder een steunmuur (boogconstructie). De fundering is 
zeer diep aangelegd. Tijdens de opgraving kon de onderkant niet worden bereikt. Voor de 
hoofdpoort, aan de zijde van de binnenplaats, bevindt zich een zware muur die later tegen 
de poort is aangebouwd. Waarschijnlijk is het een extra steunmuur geweest of een 
fundering voor de natuurstenen bekleding van de poort. Tegen de fundering van de 
hoofdpoort is aan twee zijden de stadsmuur gebouwd. De funderingsresten van de 
hoofdpoort zijn opgetrokken uit baksteen , die nu een vrij brosse indruk maakt. De andere 
muurresten z1Jn beter bewaard gebleven, in het bijzonder de beide wachttorens van de 
voorpoort. 

Op grond van de gevonden baksteenformaten, luidt de voorlopige conclusie dat het 
aangetroffen muurwerk, tussen 1350 en 1450 gedateerd moet worden. Wanneer bij aanvul
lend onderzo ek de onderzijde van het muurwerk bereikt wordt, kan een monster worden 
genomen van het hout van de fundering om door midde l van jaarringenonder zoek het 
bouwjaar exact te bepalen. Verder moeten nog kleinere onderdelen worden onder zocht. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 570425 

ondeiwerp correctie beperking gemeentelijk monument 
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correctiebes luit 

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

Bij BenW-besluit nr. 16.356-"92 d.d. 17 november 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeen telijk 
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens : 

199 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Rotterdamse Poort, terrein aan de Veerstal 
gemeente Gouda GDA 01 D 3253 en 3396. 

De in dit besluit opgenomen kadastra le perceelsaanduid ing blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

Het gebied waar dit archeologisch monument zich uitstrekt is aangegeven op een kaart. Nu blijkt dat niet alle 
percelen die binnen de contouren vallen in het besluit zijn opgenomen 
Van de aangrenzende percelen C 4112 , D 3622 en D 4023 valt een gedeelte onder de bescherming. 
Het perceel D 3396 is inmiddels overgegaan in perceel D 3707. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking met betrekking tot het archeologisch monument 
Rotterdamse Poort in het terrein aan de Veerstal te worden gevestigd op de percelen GDA 01 C 4112 
(gedeeltelijk), D 3253, D 3622 (gedeeltelijk), D 3707 en D 4023 (gedeeltelijk) , zoals is aangegeven op 
bijgevoegde kaart .. 

Afgegeven d.d. 17 augustus 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afde[inq Gebiedsontwi kkeling, 

gemeente 
gouda 
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datum 24 a.uguslus 2009 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

diens t; 
Rulml@l!Jke Ontwiikkcling 
en Beheer 

afde ling : 
Beheer Openba re Ruimte 
Geo - lnrormati o 

bezoelcadres: 

Adres 
Rotterdamse Poort 

Veersta l 

Kadastraal bekend 
Sectie C en D 
Nummer(s) C4112, D3622, D4023 allen gedeelte lijk 
Nummer(s) D3253 en D3707 geheel 

schaal: 
1 :1000 

formaat: 
A4 

m onu mentn um me r 


