stadhuis
markt 1
2801 jg gouda
telefoon 0182 - 588211
telefax 0 182 - 588464

gemeente
gouda
Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
Nr.: 96.8314

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 26 maart 1996, nr. MC96.533,
missie met betrekking

tot

het plaatsen

op de gemeentelijke

van de Monumentencom-

monumentenlijst

van het object

Looierspoort 6 t/m 18 (evennummers), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s)
3438, welk object eigendom is van de heer ____________________
is
gebleken

dat het object cultuurhistorische

redengevende

waarde heeft, zoals beschreven

in de bijgevoegde

beschrijving;

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst",
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

1]

van 31 januari

de panden aan evenzi jde van de Looierspoort
steegbebouwing

"Gouda,

stad vol cultuurhistorische

nog altijd een goed voorbeeld vormen van

van rond 1875 ten behoeve van arbeiders;

2]

de gevelindeling evenwichtig

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

1994

zoals

is;

het complex herinnert aan de woonomstandigheden

van arbeiders in de tweede

helft

van de negentiende eeuw;

5]

het als stedebouwkundig
Turfmarkt

verbindingse lement

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

tussen

de Lange Groenendaal

en de

van groot belang is;
Binnenstad-west;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen en

heeft;

dat het object in gebruik is als bedr ijfsruimte;
dat de bouwkundige

toestand van het object redelijk is;

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting
voornemen

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het

tot dit besluit;

dat plaatsing op de monumentenl ijst niet zo nder meer meeb rengt, dat verandering van het object
en aanpassing
dat wijzigingen
hoofdstuk

aan een doelmatig gebruik niet mog elijk zouden zijn;
worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4 . 1 van bovengenoemde

Monumentenno ta;

zoals beschreven in

-2 -

dat bij restauratie van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over · te gaan tot

plaatsing

van het object

Looierspoort

6 t/m

18 (evennummers),

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3438, op de lijst als bedoeld
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

ll.

Gez.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUQA,
~:rgem,ester
( de secfEHar~

(

2 3 APR.
1996
en wethouder~ voornoemd,
de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.8314, van

2 3 APR,
1996

Monumentnummer: 427
Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Looierspoort 6 t/m 18 (evennummers)

Zes arbeiderswoningen uit 1879, elk bestaande uit een begane grond en een zolder . Alle
woningen zijn voorzien van een zadeldak met rode Hollandse pannen en een bakstenen
tuitgevel van gele steen die aan de bovenzijde is afgezet door een rode bakstenen
rollaag. De kappen van nummer 6, 8 en 10 zijn nog onbeschoten, die van 12, 14 en 16
zijn in deze eeuw beschoten.
Voorgevel
De woningen zijn telkens aan elkaar gespiegeld en hier volgt de beschrijving van
nummer 16: de begane grond bevat rechts een kozijn met deur, gedecoreerd kalf en
bovenlicht. Links daarvan bevindt zich een schuifvenster. Met uitzondering van nummer
6, waar de ramen van dit venster zijn vervangen , zijn deze vensters op de begane grond
nog alle voorzien van een ondenaam met zesruits en een bovenraam met drieruits
roedenverdeling. De tuitgevel bevat een venster met ongedeelde ramen. Het venster in
de tuitgevel van nummer 16 is op dit moment dichtgemetseld. Boven alle gevelopeningen zijn rollagen gemetseld en verspreid over de tuitgevel bevinden zich drie ankers.
vervolg op pagina 2
KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar(s):
de hee])_____
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

I

KADASTRALE AANDlTIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 3438

vervolg omschrijving Looierspoort 6 t/m 18 (evennummers)

Zijgevels
De zijgevel van nummer 6 is blind. Tegen de zijgevel van 16 staat een houten berging.
Achtergevel
De huizen zijn elk voorzien van een eenvoudige bakstenen topgevel. De vroegere
raamopeningen op de begane grond zijn op dit moment dichtgemetseld met kalkzandsteenblokken. De topgevels zijn elk voorzien van een dichtgezet venster waarvan de
kozijnen nog aanwezig zijn, met erboven een rollaag. De topgevels bezitten alle
vlechtingen.

bezoekadres:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

correspondentie -adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoon 0182 - 588248
telefax 0182 - 588101

gemeente monumenten
gouda commissie•
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gemeente
GOUDA
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Afdoenvoor:

Onderwerp :
Looierspoort

SECTOR~o
M.ar·

.:

datum:

fg DEC.
199
_6.

88253

6-16

Ons kenmerk: MC 96.685

Geacht college,
Inleiding
van een
In april
1996 bracht
de Monumentencommissie, naar aanleiding
van de
plaatsingsverzoek,
aan u advies
uit · om de even zijde
Looierspoort
op de gemeentelijke
monumentenlijst
te plaatsen . U heeft
daarna inderdaad dat besluit
genomen .
Naar aanleiding
van een plaatsingsverzoek
dat thans is ingediend voor
de oneven zijde,
laten
wij u het volgende
weten . Aangezien
de
Looierspoort
in
ziJn
geheel
van grote
sociaal-historische
en
stedebouwkundige
waarde is zijn wij van mening dat de oneven zi jde onder de bescherming zou moeten vallen die op de even zijde al van
toepassing
is.
Daarom brengen wij u thans een advies uit om de
bescherming van de even zijde van de Looierspoort
uit te breiden met
de oneven zijde.
Ons advies _ dat wij in april aan u uit brachten
en
dat een beschrijving
bevatte
van de even zijde is derhalve
met de
oneven zijde uitg eb reid.
In verband hiermee brengt de commissie u t hans advies uit over het
uitbreiden
van de bescherming van Looierspoort
6 - 16 met Looierspoort
1-H te Gouda .
In de openbare vergadering
van 16 december 1996 heeft de commissie
het door haar uit te brengen advies over dit object behandeld.

Beknopte geschiedenis
De Looierspoort
is omstreeks 1870 aange l egd, waarschijn l ijk voor de
bouw van woningen aan een bestaande
weg tussen
de zijl
van de
Molensteeg
en de Gro enendaal . Op oude stadsplattegronden
komt de
s teeg nie t voor, al geven die van Braun en Hogenberg uit 1585 en in
mindere mate die van Bleau ui t 1649 wel een verbinding aa n.
De naam houdt verband met het beroep van leerlooier
, dat in 1875 in
Gouda nog in enkele bedrijven
werd uit geoefend.
In de volksmond werd
he t ook we l Duvel spoortje
genoemd en well icht is de Looierspoort
even ee ns identi e k aa n het in 1647 vermelde Arie Kerssteeg j e.
Ter plaatse
van de steeg bevonden zich tot 1879 tuinen . In 1879
werden er aan beide zijden zes woning en gesticht . Opvallend is het
feit
dat
de nokken aan beide
zijden
t en opzich t e van elkaar
verspringen.
Daardoor liggen de vensters
niet pal tegenover elkaar is
er toch nog enige sprake van privacy in deze smalle steeg .
De huizen aan de westzijde
zijn i n de loop der tijd zeer ingri jpend
ve rbouwd waarbij
onder andere de topgevels
zijn vermetseld
tot één
lange lijstgevel
. De even zijde is nog grotendeels
intact.
Beschri j ving
Looierspoort

6-16

Zes arbeiderswo ningen uit 1879 , e lk bestaande uit een begane grond en
een zo lde r . Alle woningen zijn voorzien
van een zadeldak met rode
Hollandse pannen en een bakstenen tuitgevel
van gele steen die aa n de
bovenzijde
is afgezet door een rode bakstenen ro l laag. De kapp en van
nummer 6, 8 en 10 zijn nog onbeschoten,
die van 12, 14 en 16 zijn in
deze eeuw beschoten .
Voorg evel
De woningen zijn
telkens
aan elkaar
gespiege l d en hier volgt
de
beschrijving
va n nummer 16 : de begane grond bevat rechts een kozijn
met de ur, gedecoreerd
kalf en bovenlicht . Links daarvan bevindt
zich
een schu if venster . Met uitzondering
van nummer 6, waar de ramen van
dit venster
zijn vervangen , zijn deze vensters
op de begane grond nog
alle voorzien
van een onderraam met zesruits
en een bovenraam met
drierui t s roedenverdeling.
De tuitgevel
bevat
een venster
met
ongedeelde ramen. Het venster in de t uitgevel
van nummer 16 is op dit
moment dichtgemetseld
. Boven al l e gevelopeninge n zijn
rollag en
gemetseld e n verspreid
over de tuitgevel
bevinden zich drie ankers .
Zi jgevels
De zijgevel
van nummer 6 is blind.
houten berging .

Tegen de zijgevel

van 16 staat

een

Acht erg eve l
De hu i zen zijn elk voorzien van een eenvo udige bakstenen topgeve l. De
vroegere
raamopeningen
op de begane
grond
ziJn
op dit
moment
dichtgemetseld
met kalkzandsteenblokken
. De topgeve ls
zijn
elk
voorzien van een d i chtgezet venster
waarvan de kozij nen nog aan wezig
ziJn ,
met
erboven
een
rollaag.
De topgeve l s
bez itten
a lle
vlechtingen .
Looierspoort

1-11

Zes arbe i derswoningen uit 1879, elk bestaande ui t een begane grond en
een zolder.
De voormalige tuitgevels
zijn i et s afgetopt
en met elkaar
vermetseld
tot één lang e ge le bakstenen
lijstgeve l . De begrenzingen
van de topgevels
zij n echte r nog altijd
goed zi chtbaa r. Het geheel is
voorzien van een plat dak.

Voorgevel
De woningen zijn telkens
aan elkaar
gespiegeld
en hier volgt
de
beschrijving
van nummer 1 : de begane grond bevat rechts
een kozijn
met deur, gedecoreerd
kalf en bovenlicht.
Links daarvan bevindt zich
een venster.
In de vroegere
tuitgevel
en thans direct
onder de
daklijst
bevindt
zich een venster.
Alle gevelopeningen
zijn op dit
moment dichtgezet
en boven alle
gevelopeningen
zijn
rollagen
gemetseld.
Nummer 1 heeft
als
enige pand aan de oneven zijde
een ex tra
deurkozijn.
Dat bevindt
zich links
en is op dit moment eveneens
dichtgezet.
Zijgevel en achtergevels
Deze zijn vanaf de openbare

weg niet

zichtbaar

.

Waardering
Het object Looierspoort
1-11 en 6-16 is van belang omdat:
l]
de panden van de Looierspoor t nog altijd
een goed voorbeeld
vormen van steegbebouwing
van rond 1875
ten
behoeve
van
arbeiders;
2]
de bebouwing aan de steeg
in één keer dus als één complex
arbeiderswoningen
tot stand is gekomen;
3]
de gevelindeling
van de even zijde evenwichtig is;
4]
de detailleringen
van de even zijde nog grotendeels
intact ZlJ n;
5]
het complex herinnert
aan de woonomstandigheden van arbeiders
in
de tweede helft van de negentiende
eeuw;
6]
het
als
stedebouwkundig
verbindingselement
tussen
de Lange
Groenendaal en de Turfmarkt van groot belang is .
Conclusie
Gelet op het bovenstaande
acht de commissie dit object een monument
in de zin van artikel
1, lid 1 van de Monumentenverordening.
Zij ad viseert
u dan ook dit object te plaatsen
op de gemeentelijke
monumentenlijst.
~-;:,-

Hoogachtend ,

BDe·J ~etaris

,

De~,

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer

onderwerp

506228

correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 96.8314 d.d. 23 april 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

427
Looierspooort 6 t/m 18 (even nummers)
gemeente Gouda GDA 01 B 3438

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
De beperking geldt slechts voor een gedeelte van het perceel B 3438, de aanduiding had dus B 3438
gedeeltelijk moeten zijn. Het perceel is opgesplitst. De beperking is uitsluitend van toepassing op de
percelen B 3639 , B 3640 , B 3641, B 3642, B 3643 en B 3565 , alle gedeeltelijk .
Het monument is op 25 februari 1997 uitgebreid met de oneven zijde van de poort, dat zijn de adresssen
Looierspoort 1-11 ( oneven) , BenW -beslu it 96.27909 .
De beperking dient daarom te worden uitgebreid met de percelen B 3595 , B 3596 , B 3597, B 3598 , B 3599
en B 3600.
Het adres Looierspoort 1 is de toegang tot de bovenwoning van Lange Groenendaal 64 en valt niet onder dit
monument. Het adres van monument 427 luidt thans : Looie rspoort 3 t/m 13 ( oneven ) en Looierspoort 6 t/m
16 ( even).

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking 'gemeentelijk monument' met betrekking tot het monument
Looierspoort 3-13 oneven en 6 t/m 16 even te worden gevestigd op de percelen GDA 01 B 3639, B 3640,
B 3641, B 3642 , 8 3643 en B 3565, alle gedeeltelijk en op de gehele percelen B 3595, B 3596, B 3597,
B 3598, B 3599 en B 3600 .

Afgegeven d.d. 13 oktober 2009.

Hoogachtend,
Burgemees ter en wethouders van Gouda,
namens dezen,
Het hoofd van de afdelinq Gebie sontwikkeling,

gemeente
gouda

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit bes luit een bezwaarschrift indienen bij het College van
burgemeester en wethouders van Gouda .
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werk ing van dit besluit niet op.
Het bezwaarsch rift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum, een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening.
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk
telefoonnummer u bereikbaar bent.
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van
burgemeester en wethouders, Centraal Juridische
Afdeling , Postbus 1086, 2800 BB te Gouda .
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3715

3671

3041

3602
1o'o~

2118
monument
monumentlijn
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1o<&
gew.
gew.
gew.

gew.
gew.
JR
datum

get.

omschrijving

15-10-2009

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst :
Ruimlelljke Ontwikkeling
en Beheer
afdeling:
Beheer Openbare Ruimte

Geo - Informatie

Looierspoort 6 t/m 18 even

schaal:
1:250

Looierspoort 3 t/m 13 oneven

formaat:
A4

Adres

2803 PB Gouda

Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s) 3595,3596,3597,3598,3599en 3600 geheel
Nummer(s) 3639,3640,3641,3642,3643en 3565 gedeelteli k

postadres:
postbus 1086

Oit Is onn (lf'deo~o o.Mhet il ~al

bezoe kadres:
Antwerpseweg 5

2800 88 Gouda
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