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Hi erbij delen wij u mede, dat wij op 19 mei 1987 hebben besloten de v.m. PTT
panden, Kui perstraat 22-28 te Gouda, kadastraal percee l sect i e D 3302 (ged.) 
krachtens art i kel 3 van de Monumentenverordening, te plaatsen op de Monumen
ten l ijs t. 

Het advies met bijlagen i s als bijlaie bij deze brief gevoegd. 

Bijl.: div. 
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Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van GOUDA, 
De secretaris, De burgemeester, 
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ADVIES Monumentenc ommissie inzake de z .g. P.T.T.-panden Kuiperstraat 22 t/m 28 

Het complex bestaat uit 4 samengevoegde panden met achteraanbouw en een 
opslagloods met aangebouwd woonhui s op het binnehterrein. 
De 4 samengevoegde panden aan de Kuiperstraat bezitten een oude kern die 
vermoedelijk terug gaat tot de 16e of 17Ë eeuw. 
De voorgevels van deze pande n m.u.v. de ~gevel van nr.24 da~eren uit het 
begi n van deze eeuw . Voor het pand nr. 22 en ondergevel nr.24 is in 1901 
een bouwvergunning aangevraagd. 
Of de voorgevels van nr.26 en nr.28 toen al de huid ige vorm hadden is niet 
duidelijk . 
De bouwvergunning is aangevraagd door de heer ■■■■■■■1 · "voor gedeelte
lijke verbouwing der Pi jpenfabriek". 
Bij verbouwing tot Postkantoor in de jaren '60 ZlJn de panden inwendig uit
gebro ken en gemoderniseerd en is een deurkozijn in de gevel op de begane
grond verwijderd en dichtgemetseld. 
Voor het overige ZlJn de panden gaaf en onaangetast gebleven vanaf de tver) 
bouwtijd in het begin van deze eeuw. 

De panden vertegenwoordigen als 4-tal een historische waarde vanwege : 

* de gave bakstenen puntgevels met schouderstukken, 6 -ruitsvenst ers met 
segmentbogen en geornamenteerde sluit - en aanzetstenen en gepleis terd e 
ondergevel met lijsten en figuurvoegen; 

* de 18e-eeuwse bovengevel van nr.24, een z.g. lijstgevel van ijsselsteen 
met i nzwenkinge n en 9-ruitsvensters. 
De gevellijst is voorzien van een z . g. bloklijstje; 

* de vormeenheid van het gehele complex met de geornamenteerde sluitstenen 
bove n de gevelopeningen, voor ste llende Goudse pijpen, herinneren aan het 
vroege~e gebruik aJ s pijpenf abriek van de familie Van der Want, die 
gedurende eeuwen een belangrijke ro l heeft gespeeld in de Goudse pijpen
i ndustrie; 

* industriële archeologie . 

De commissie adviseert behoud en herstel van het complex m.u . v. de aanbouwen 
in een zodanige vorm dat de vormeenheid van de gevels tdetails en kleuren) 
het meest gewaarborgd is . 
Behoud is ook noodzakelijk voor het behoud van de historische waarde van de 
Kuiperstraat in zijn geheel . 
Het maken van ee n onderdoorgang onder de 18e eeuwse gevel van nr.24 wordt 
a l s een onnodige aantasting gezien t.a . v. de historische waarde, alsook de 
gebruikswaarde. 
De commissie zou het parkeerterrein aan de zijde van de Kuiperstraat ontslo
ten willen zien, uitsluitend voor voetgangers, viaeen pad links van de 
panden. 

Op het ac hter terrein staat een l9e eeuwse opslagloods met dubbele kap, welke 
opmer kelijk gaaf is, maar ook een woonhuisje uit dezelfde bouwtijd of iets 
vroeger. 
De historisch e waarde van dit complex mag niet onderschat worden en de commis sie 
vraagt zich af of behoud het maken van een redeli jk e parkeervoorziening in de 
weg zou staan. 

bTyp: FV 
\J 



t . b . v . de Gem. Monumentencie . 

P.T.T.-panden Kuipersstraat 22 t /m 28 

Gege vens ontleend aan een gesprekje met de heer van het Leidse Pi jpenkabinet 

Het laats te pand is uit de 19e eeuw en is gebouwd als pijpenwerkp l aats . 

In 1890 afgebrand en waarschijnlijk weer opgebouwd naar bestaande toestand . 

In catalogus van modellen van Goudse pijpen staan 3 panden afgebeeld i . p . v . 4 . 
De a f gebeelde numme r s zijn 24, 26 en 28 . Pand nr . 22 be h oorde waarschijnlijk niet 
tot de pijpenwerkplaats . 

De grondstoffen voor de toenmalige pij pen -i ndustrie kwamen uit België, Engelan d 
en Duitsland. 

De pijpen van v . d . Want waren hoogwaardig van kwaliteit en beter dan elders werden 
gemaakt . 

De voorloper van v.d . Want was Willem Stevens de Jonge . Van hem kwam het gezegde 
" i n de Kuipersstraat staat de klei al 300 jaar niet droog", waaruit ee ns te 
meer blijkt hoe oud deze vorm van werken al bestaat. 

De gebouwen bestaan uit 3 lagen . Begane grond en eerste verdieping werden voor 
de fa bricage gebruikt . De zolder voor opslag van de turf . 
Zie tekst reclame v.d . Want . 

Bijlage: catalogus v . d . Want 
met tekst 

SECTOR GEMEENTEWERKEN 

afdeling bouwkunde en monumenten 

GOUDA, 5 maart 1987 

N. B .: Foto pijpenfabriek v . d . Want in het boek "Gouda van sluis tot sluis", 
auteur J.Schouten. 
Uithangbord v . d .Want i n Stect . museum Gouda, "De Mortaan". 


