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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.549, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Kleiweg 18, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 
C, nummer(s) 3797, welk object eigendom is van Stichting Erjeebee X, Sesnalaan 1, 
l'l 19 NJ Schiphol, is gebleken dat het object cultuurhistorische waaide heeft, zoals 
beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", 
zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol 
cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het, met uitzondering van de pui, een goed voorbeeld is van een 

winkel/woonhuis van rond 1920; 
2] d gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog intact zijn; 
4] het een goed voorbeeld is van een pand dat in grote mate is beïnvloed door de 

Amsterdamse School; 
5] het op een zeer markant punt, namelijk de hoek van de Kleiweg en de 

Nieuwstraat gelegen is; 
6] de gevel zich goed voegt in beide straatwanden; 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven m het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Project (MIP); 

dat het object ligt in het gebi d van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de groná waarop het object staat de bestemming 
Wonen- en Centrnm Doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is;. ~ 

dat op grond van de cultuurhistorische waarde en het belang van de eigenaar de 
bescherming zich richt op het gehele object; 
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dat plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat 
verandering van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk 
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 vigerende Subsidieverordening 
Stadsvernieuwing van toepassing is; 

dat · overigens bij toepassing van deze _ verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

dat voorliggend besluit, in verband met correctie van enkele gegevens, het eerder 
genomen besluit nummer 8546/94 d.d . 21 juni 1994 vervangt; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

I. · over te gaan fot plaatsing van het object Kleiweg 18, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3797, op de lijst als bedoeld in artikel 
3, eerste lid van . de Monumentenverorderting; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. GOUDA, 2· t JU~l-1994 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8546, van 2· 1 JUNI 1994 

Monumentnummer· 282 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Kleiweg 18 
Complex van winkel en bovenwonin gen uit 1919 in de stij l van de Amsterdamse School. 
Het pand is gelegen op de hoek Kleiweg/Nieuwstraat en is voorzien van een afgesc huin
de hoek. 
Het gehee l bestaat uit een begane grond, twee verdiep ingen en een zolder . Het bezit een 
plat dak met dakschilden boven de gevels aan de straat, die zijn gedekt met gesmoorde 
verbeterde Hollandse pannen en het is voorzien van bakstenen gevels die z ijn verrijkt 
met behulp van siermetse lwerk. De pui is recentelijk opnieuw ingevu ld. 

Nieuwst raatzijde 
De eerste verdieping bezit links twee schuifvensters en rechts een erker op re chthoekige 
gronds lag. Daarin bevinden zich eveneens twee schuifvensters . 
De tweede verdieping bezit links twee schuifvensters en rechts een kozijn met twee 
bovenlichten en twee deuren die openen op het balkon dat op het dak van de erker is 
gecreëe rd. Het balkon bezit een bakstenen borstwering. 
Van alle bovenramen zijn de geometrische roedenverdeling in de stijl van de Amster
damse School bewaard. Erboven bevindt zich staand metselwerk. 
De geve l is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige daklij st. 
Het dakschild is voorzien van een dakkapel met twee draairamen. De dakkapel is aan de 
bovenzijde driezijdig beëindigd en de beide bovendorpel s van de ramen vormen een 
driehoek. 

Afgesc huind e hoek 
De afgeschuinde hoek bezit op de eerste verdieping een balkon met smeed ijzeren 
ballu strade en een kozijn met een deur die daarop opent en een bovenlicht. 
De borstwering van de tweede verdieping bevat een renaissancistische geve lsteen met 
daa rin het jaarta l 1613. 

KADASTRALE TENAAMST ELLING 

' Eigen aar(s): Stichting Erjeebe e X, Schiphol 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde : 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Numrner(s): 3797 

KADASTRAL E AANDUIDING 



vervolg omschr ijving monument, behorend bij besluit nr. 8546 

De tweede verdieping is voorzien van een schuifvenster. Van voornoemde bovenramen 
zijn de geometrische roedenverdeling in de stijl van de Amsterdamse School bewaard. 
De hoek wordt bekroond door een driezijdig beëindigde topgevel die door de dakschil
den breekt. In de top zijn drie smalle vensters geplaatst. Boven alle vensters bevindt zich 
staand metselwerk. 

Kleiwegzijde 
De eerste verdieping bezit links een erker op rechthoekige grondslag waarin zich twee 
schuifvensters bevinden. Rechts daarvan is één schuifvenster geplaatst. 
De tweede verdiep ing bezit een kozijn met twee bovenlichten en twee deuren die openen 
op het balkon dat op het dak van de erker is gecreëerd. Het balkon bezit een bakstenen 
borstwering. Rechts daarvan is een schuifvenster geplaatst. 
Van de bovenramen zijn de geometrische roedenverdeling in de stijl van de Amsterdam
se School bewaard. Erboven bevindt zich staand metselwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige daklijst. 
Het dakschild is voorzien van een dakkapel met twee draairamen. De dakkapel is aan de 
bovenzijde driezijdig beëindigd en de beide bovendorpels van de ramen vormen een 
driehoek. 


