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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende ,
dat uit de inhoud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.600,
missie met betrekking

tot

het plaatsen op de gemeentelijke

Mo lenwerf 8, kadastraal bekend gemeente Gouda,
eigendom is van mevrouw ______________________
het object

cultuurhistorische

sectie

van de Monumentencom-

monumentenlijst

C, nummer(s)

waarde heeft, zoals beschreven

van het object

3230, we lk object
__, is gebleken dat

in de bijgevoegde

redengevende

beschrijving;
dat het object
opgenomen

aan de hand van de selectie criteria

in de Monumentennota

kwalite iten" als vo lgt gewaardeerd
1]

het een goed voorbeeld

van 31 januari

"A-panden
1994

en Jongere

"Gouda,

Bouwkunst",

zoa ls

stad vol cultuurhistorische

is:
is van een eenvoudig

woonhu is met een halsgevel van rond

1870;
2)

de geve lindeling evenwichtig

3)

de onderdelen

is en de gevel zich goed voegt in de straatwand;

nog merendeels authentiek zijn.

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

dit bestemmingsplan

de grond waarop

Baanstraat e.o.;

het object staat de bestemming

Wonen

Il

heeft;
dat het object in gebruik is als woning;
dat de lfouwkundige

toestand van het object matig is;

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voorneme n tot dit besluit;
dat plaatsing op de monumentenlijst

niet zonder meer meebrengt,

dat verandering van het object

en aanpassing aan een doe lmatig gebru ik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4 . 1 van bovengenoemde

dat bij restauratie
toepassing

is;

van monumentale

zoals beschreven in

Monumentennota;
onderde len de Subs idieverordening

Stadsvernieuwing

van

stadhu is
markt 1
2801 jg gouda
telefoon 0182 • 588211
telefax 0182 - 588464

gemeente
gouda
-2dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening

is gehouden

met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordeni

ng;

BESLUITEN :

1.

over t e gaan tot plaatsing

van het object

Gouda, sectie C, nummer(s) 3230,

0 1 0Ki.1996

Molenwerf

8, kadastraal

bekend gemeente

op de lijst als bedoe ld in artikel 3, eerste lid van de

Monumentenverordening;
l l.

-

Gez.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende

beschrijving.

GOUDA,
~urgemeester en wethouders voornoemd,
d~ secrEJ.1:pris!.
de _Q!![Q.e.m.._eester,

Vooreensluidendafschrift
Datum:

Behoort bij besluit van burgemeester en fftÁtffll

8 JUL2008
96.20'481, van

O1 OKT.1996

Monumentnummer:

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

Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRIJVING

(..,/w/1

VAN HET MONUMENT.

Molenwerf 8
Woonhuis van rond l 872 met een rode bakstenen halsgevel bestaande uit een begane
grond en een zolderverd ieping. Het pand wordt gedekt door een zadeldak
rode
Hollandse pannen.
De begane grond heeft een gep leisterde borstwering en links een kozijn met deur,
gedecoreerd kalf en een bovenlicht. Rechts hiervan bevinden zich twee schuifvensters
met schuin aflopende waterslagen van geglazuurde rode baksteen.
Op de verdieping bevindt zich een eveneens schuifvenster met een waterslag van
geglazuurde rode baksteen. Bov n alle gevelopeningen zijn strekken gemetseld. De drie
vensters z1Jn recentelijk van rolluiken voor zien. De topgevel is afgezet met een
gepleisterde rand.

met

KADASTRALE

TENAAMSTELLING

Eigenaar(s):
mevrou _________
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde :

....,l

KADASTRALE AANDillDING

Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 3230
afdruk voor:
1. afd. ruimtelijke ordening
2 . afd. stedebouw
3. afd. BWT
4. afd . landmeetkunde en kadaster
5. afd. BOB
6. afd. VEO

'

7. Gedeputeerde Staten
8. Raad voor het Cultuurbeheer
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
10. Landmeten, tbv. Kadaster Rotterdam
ll. afd. SVM

'
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sector: Stadsontwikkeling
dienst/afdeling:
SVM
steller:
paraaf

steller

paraaf

afd.-/diensthfd

paraaf

paraaf

PCB!

11-e~LA,

flKT.
1996

Nummer: 96.20474 t/m
Status: besluit

204ss,

1 oktober

1996

Mede-adviseurs:
Kennisname:
Voorvisie:
s

DPO

Parafen
B.en W.:
besluit
cf.advies

w
,..... w

S B w
"

bespreken

sectordirecteur

Financiële

/

advies tot plaatsing
op de gem. nonlijst
van de objecten Achter de Kerk 6-6a-7, Sluis Achter de Kerk,
Dubbele Bt.rurt 8, 10, 1-blenwerf 8, 30, Ck:lsthaven 3, 4, s6/Achter de Kerk 11, 19, 21-22 en 23.

gemeente gouda

B.en W.vergadering
Portefeuillehouder:
Kabinet: nee

d

Onderwerp:

gevolgen:

Personele

gevolgen:

nee

nee
Conceptbesluit/advies:
- Bijgevoegd: Adviezen van de Monumentencorrrnissie, het verslag van de vergadering van de
Monumentencomnissie d.d . 9 september 1996, het verslag van de hoorzitting
op 10 september
het integraal
advies SVM/R&V.
- eigenaren hebben geen bezwaar gemaakt tegen plaatsing
van hun object op de gemeentelijke
monumentenlijst.

1996,

Advies
Gelet op het door de Monumentencorrrnissie uitgebrachte
advies, wordt voorgesteld
conform
bijgevoegde besluiten,
waarin de belangen zijn afgewogen:
1. over te gaan tot plaatsing
van de objecten Achter de Kerk 6-6a-7, Sluis Achter de Kerk,
Dubbele Buurt 8, 10, Molenwerf 8, 30, Oosthaven 3, 4, 5- 6/Achter de Kerk 11, 19, 21-22 en 23,
op de lijst
als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;
2. vast te stellen
de bijgevoegde redengevende beschrijvingen;
Besluit

B.en

W.:

comnissiebeh.
comnissie nr.
Status
datum vergadering
agenda nr.

nee

Raadsbehandeling:

nee

Openbaar/vertrouwelijk:
Inspraak: nee
Actieve persvoorlichting:
Datum afdoening:

openbaar
nee

bezoekadres:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

gemeente

m nument n

gouda· -oommi
Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

"

correspond entie-adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoon 0182 - 588248
telefax 0182 - 588 101
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Onderwerp
Mol enwerf ö

96. 020481

t el ./doorkiesnr.:
588253
Ons kenmerk: MC96.6OO

datum:

12 SEP.1996

Geacht college,
Inle iding
De Monumentencommissie
heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Molenwerf 8 te Gouda.
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst.
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid -Holland uitgevoerde inventarisatie ten behoeve van
het Monumenten Inventarisatie Project.
1n verband hiermee brengt de commissie
u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumenten lijst van Molenwerf 8 te Gouda .
In de openbare vergade ring van 9 september 1996 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies
over dit object behandeld.
Beknopte geschiedenis
De oudste kern van Gouda moeten we, gezien de resultaten van recent onderzoek, zoeken bij de Molenwerf.
Hoogstwaarschijnlijk
lag hier in de twaalfde of dertiende eeuw een motte van de Heren van der Goude. Het
land was eigendom van de Graven van Holland. Vermoedelijk · in de veertiende eeuw werd hier een
windmolen gebouwd. In 1369 besloot Jan van Blois het land uit te geven en hij kocht een pand aan de
Oosthaven zodat hij de werf daarvandaan kon ontsluiten. Ook aan de oostzijde werd een nieuwe straat
aange legd die "liep op den hof van miins Heren" . Dit deel moest worden opgehoogd "omdat dat Hof veel
te lag he was". Het hof waarvan hier sprake is lag ten oosten van de Sint-Janskerk. In totaal werden aan de
Moler:-:1erf 16 per:::efen L.;
Îtg eg:.J'Je:1
.
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1521 was bebouwd. Tot ongeveer 1872 vormde het
perceel Molenwerf 8 kadastraal een gehee l met Molenwerf 6 en was onbebouwd. Rond 1872 werd een huis
gebouwd . In 1922 vond splitsing van het perceel plaats.

Beschrijving van het pand
Woonhuis van rond 1872 met een rode bakstenen halsgevel bestaande uit een begane grond en een
zolderverdieping. Het pand wordt gedekt door een zadeldak met rode Hollandse pannen.
De begane grond heeft een gepleisterde borstwering en links een kozijn met deur, gedecoreerd kalf en een
bovenlicht. Rechts hiervan bevinden zich twee schuifvensters met schuin aflopende waterslagen van
geglazuurde rode baksteen.
Op de verdieping bevindt zich een eveneens schuifvenster met een waterslag van geglazuurde rode
baksteen. Boven alle gevelopeningen zijn strekken gemetseld. De drie vensters zijn recentelijk van rolluiken
voorzien. De topgevel is afgezet met een gepleisterde rand.
Waardering
het pand Molenwerf 8 is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld is van een eenvoudig woonhuis met een halsgevel van rond 1870;
2)
de gevelindeling evenwichtig is en de gevel zich goed voegt in de straatwand;
3]
de onderdelen nog merendeels authentiek zijn.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.
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