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Datum:

L
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Paràaf:

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M .

Nr.:

96.20480
BURG-EMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Ove rwegen de,
dat uit de inhoud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.601,
missie

met betrekking

tot

Molenwerf

30 , kadastraal

eigendom

is van St ichting

gebleken

het plaatsen

bekend gemeente

Gouda, sectie C, nummer(s)

het Oude Mannenhu is, Provincialeweg

dat het object cultuurhistorische

redengevende

van de Monumentencom

op de geme-entelijke monumentenlijst

49 , 2851

waarde heeft, zoals .-beschreven

3513, welk object
EJ Haastrecht, is
in de bijgevoegde

beschr ijving;

dat het object

aan _de hand van de selectie criteria " A-panden

opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als vo lgt gewaardeerd

en Jongere

van 31 januar i 1994 "Gouda,

Bouwk~nst",

zoals

stad vol cultuurhistorische

is:

1)

het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit de ja ren dertig van de twintigste

2)

de gevelindeling

evenwichtig

eeuw;

is en de voorgeve l zich goed voegt in de straatwand;

3]

de onderdelen voor het grootste deel intact zijn;

4]

het ontwerp,

5]

het pand langs het water op een stedebouwkundig

kenmerken van de Delftse School vertoont;

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

-

van het object

dit bestemmingsplan

markant punt is gelegen.
Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen

Il

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

toestand van het object redelijk is;

dat de eigenaar niet verschenen
voornemen

is op de hoorzitting

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het

tot dit besluit;

dat plaats ing op de monumentenlijst

niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object

en aanpassing aan een doelmatig gebruik 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;
onderdelen

de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van
-,

--.

stadhuis
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 Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing
Gouda, sectie C, nummer(s)

0 1 OKT.
1996
-

van het object Molenwerf

30, kadastraal

bekend gemeente

35 13, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de

Monumen ten verord enin g ;
l l.

-

Gez.

vast tè stellen de bijg evoegde redengevende

beschr ijv ing.

GOUDA, Burgemeester en wethouders voornoemd,
de sec retar is,
de burgemees te r,

- --------

Vooreens,uidendafschrift

l

DatB~ho~dlfu}®~ h1i~tvan burgemeester en wethouders nr. 96.20480, van

j

Paraaf:

--

O1 0Kr.1996

Monumentnummer:

Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRIJVING

q l..,./··2

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

VAN HET MONUMENT.

Molenwerf 30
Woonhuis in de st ijl van de Delftse School uit 1938 met een onregelmatige plattegrond
en de geknikte linker gevel in het water van de Molenwerfgracht. Het pand bestaat uit
een kelder, een begane grond, een verdieping en een zolder en het bezit rode bak stene n
gevels. Het geknikte zadeldak is gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse "pannen .
Op de nok is een bee ld van een sluip ende kat aangebracht.
Voorgevel
Ter hoogte van de begane grond is de linker hoek afgeschu ind en voorzien van een
cirkelvormige gevelopening met eromheen een rollaag. Boven een uitkraging uitgevoerd
in natuurstenen blok.ken. wordt de hoek weer haaks . Op kelderniveau is de hoek wel
haaks en voorzien van een sta len putdeksel.
De voorgevel bevat op de begane grond links een gekoppeld kozijn met twee onder- en
bovenramen. Ter hoogte van de waterdorpe l van het raamkozijn loopt over de voorgeve l, tot in de zijgevel. een sp klaag. Rechts bevindt zich een kozijn met een deur, een
zij- en ee n bovenlicht. Het kalf is ter plaatse van de deur aan de onderzijde voorzien
van afgeronde hoeken.
vervolg op pagina 2
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Vervolg omschrijving Molenwerf 30

Beide lichten zijn gevuld met glas-in-lood. Boven de entree bevindt zich een korfboog
met natuurstenen aanzet- en sluitsteen. Het boogveld is gevuld met siermetse lwerk.
De verdieping bezit links een gekoppe ld kozijn met twee ramen . Eronder bevindt zich,
tot aan de bovendorpel van het venster op de begane grond, een verdiept veld met
siermetselwerk. Erboven bevindt zich een korfboog met natuurstenen aanzet- en
sluitsteen. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk. Rechts is een klein venster met
draairaam geplaatst. Erboven is een strek gemetseld.
De tuitgevel is aan de linker zijde voorzien van een op een natuurstenen kraagsteen
uitgemetselde penant die is gedecoreerd met sierankers. De rechter zijde is iets hoger
opgetrokken dan de linker penant en is niet uitgemetseld . Ook deze zijde is voorz ien
van een sieranker . Beide zijkanten worden bekroond door een deksteen met da~top een
natuurstenen decoratie in de vorm van een vis. De tuitgevel is aan de bovenzijde afgezet
met een natuurstenen lijst en wordt in het midden bekroond door een uitgemetselde
penant op een kraagsteen, die is voorzien van een masker. De topgevel bevat in het
midden een klein venster met draairaam. Erboven is een korfboog met natuurstenen
aanzet- en sluitstenen gemetseld. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk . Alle
ramen zijn gevuld met glas-in-lood.

)

Linker zijgevel
De linker zijgeve l is ongerege lmatig: het linker deel springt iets terug en in het midden
van het rechter deel is een knik. Op kelderniveau is in het midden een rondboogfries
met vijf rondbogen aangepracht. Onder de linker en meest rechter twee zijn cirkelvormige stalen kantelramen geplaatst.
De begane grond bevat in het terugspringende geveldeel links een venster met twee
draairamen met elk een achtruits roedenverdeling en erboven een korfboog . Het
boogveld is gevuld met siermetselwerk. In het midden bevindt zich een venster met
twee draairamen en erboven een strek. Rechts is een erker aangebracht. De erker rust op
een natuurstenen ondersteuning en is voorzien van een met koper gedekt dak. De erker
bevat in het midden een breed en in beide zijden een sma l draairaam.
De verdieping is in het midden voorz ien van een venster met twee en rechts met één
draairaam. Erboven zijn strekken gemetseld . Alle ramen, met uitzondering van dat met
roedenverdeling op de begane grond, zijn voorzien van glas-in-lood.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot.
In het dakschild boven deze gevel staat een schoorsteen met sierankers en een dakkapel
met plat dak en twee draairamen.
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Onderwerp:

advies tot plaatsing
op de gem. rronlijst
van de objecten
Achter de Kerk 6-lia - 7, Sluis Achter de Kerk,
Dubbele Buurt 8, 10, Molenwerf B, 30, cost.haven 3, 4, s 6/P.chter de Kerk 11, 19, 21-22 en 23.

gemeente gouda
B.en W.vergadering
Portefeuillehouder:
Kab:inet: nee

dd.

1 O\<Î.1996

Weth. Scholten

steller

paraaf

afd . - /diensth:fd

paraaf

paraaf

PCBI

besluit

t/m 20485,

1 oktober

1996

Ker..nisname:

Voorvisie:

pl

p2

s

Parafen
B.en - w. :
besluit
et.advies

DPO

w lw w w
/Î
.

bespreken

sectordirecteur

Financiële

96.20474

Status:

Mede-adviseurs:

sector: Stadsontwikkeling
dienst/afdeling:
SVM
steller:
L. de Jong
paraaf

Nummer:

gevolgen:

Personele

gevolgen:

nee

nee

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

1996,

Advies
Gelet op het door de MonlllTl"'Jitencomnissie uitgebrachte
advies, wordt voorgesteld
conform
bijgevoegde besluiten,
waarin de belangen zijn afgewogen:
1. over t e gaan tot plaatsing
van de objecten Achter de Kerk 6-6a-7, Sluis Achter de Kerk,
Dubbele Buurt 8, 10, Molenwerf 8 1 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.:

f"·::;_~"
V
..u::·,:-,..
.:-~-~
-,-:..r.
; -1 ,. ·., ,· .-·. -rL..0~,(}
&\ o__..,__
.....
(jÛ.

'

L..M • .....,

JJ

'-

l

:..-~ ' I l ._._,,.

1-, an.1

i

~~-~
comnissiebeh.
comnissie nr.
Status
datum vergadering
agenda nr.

nee

Raadsbehandeling:

~

v ...,r••

-._1
7nee

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

openbaar
nee

1-

bezoe kadres:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

gemeente monument n
·,-·
·--ie
gouda ·ccimmr
Aan
het co,llege van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

! !

l llll 111
l 1111
96.020480
Onderwerp:
Molenwerf 30

INGEl<OMEN

1_3 _SEP.j2_9
_4

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

~ECTOR3o
-------

rz.:
1-'-:::àll~-.,.---,-t;-..... On1v.: V@
,:......,.,,,...,.

Ontvanastbev.: L
Afdoen voor:

. <Nat, ......

f

' -,.
-~.... "1
""
~ -...

r---~·~t-~

. .. . . .... ...J

"---

tel ./doorkiesnr.:
588253
Ons kenmerk: MC96.601

--

-

~

,~

........._
- ..!a...
...o..,~ ...~

~

,,.- ·

datum:

12 SEP.1996

Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie
heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Molenwerf 30 te Gouda.
De commissie is van mening, dat handhaving van het historis _ch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt
gewaarl:>orgd 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.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Molenwerf 30 te Gouda.
In de openbare vergadering van 9 september 1996 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies
over dit object behande ld.
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
aangelegd die "liep op den hof van miins Heren". Dit deel moest worden opgehoogd "omdat dat Hóf veel
te laghe was". Het hof waarvan hier sprake is lag ten oosten van de Sint -Jans kerk. In totaal werden aan de
Molenwerf 16 percel en uitge geven.
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval _sinds 1431 is bebouwd. In 1938 kochten de regenten van
het naastgelegen Oude Mannenhuis (huidige Willem Vroesenhuis) het "huis van Hamburger" voor fl 1800,om te kunnen bepalen wie buurman van hun instelling zou worden. Het was een middeleeuws pand met
achttiende-eeuwse
voorgevel dat in nogal slechte staat verkeerde. De regenten besloten het pand te
vervangen door nieuwbouw, ontworpen door arch itect G.A.C. Blok uit Den Haag, gebouwd door aannemer
Bokhoven.

Beschrijving van het pand
Woonhuis in de stijl van de Delftse School uit 1938 met een onregelmatige plattegrond en de geknikte linker
gevel in het water van de Molenw erfgracht . Het pand bestaat uit een kelder, een begane grond, een
verdieping en een zolder en het bezit rode bakstenen gevels. Het geknikte zadeldak is gedekt met gesmoorde
verbeterde Hollandse pannen. Op de nok is een beeld van een sluipende kat aangebracht.
Voorgeve l
Ter hoogte van de begane grond is de linke r hoek afgeschuind en voorzien van een cirkelvormige
geve lopening met eromheen een rollaag. Boven een uitkraging uitgevoerd in natuurstenen blokken, wordt
de hoek weer haaks. Op kelderniveau is de hoek wel haaks en voorz ien van een stalen putdeksel.
De voorgevel bevat op de begane grond links een gekoppeld kozijn met twee onder- en bovenramen . Ter
hoogte van de waterdorpel van het raamkozijn loopt over de voorgevel, tot in de zijgevel, een speklaag.
Recht s bevindt zich een kozijn met een deur, een zij- en een bovenlicht. Het kalf is ter plaatse van de deur
aan de onderzijde voorzien van afgeronde hoeken . Beide lichten zijn gevuld met glas-in-lood. Boven de entree
bevindt zich een korfboog met natuurstenen aanzet- en sluitsteen. Het boogveld is gevuld met siermetsel werk .
De verdieping bezit links een gekoppeld kozijn met twee ramen . Eronder bevindt zich, tot aan de bovendorpel
van het venster op de begane grond, een verdiept veld met siermetselwerk. Erboven bev indt zich een
korfboog met natuurstenen aanzet - en sluitste en. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk. Rechts is een
klein venster met draairaam geplaatst . Erboven is een strek gemetseld.
De tuitgevel is aan de linker zijde voorzien van een op een natuurstenen kraagsteen uitgemetse lde penant
die is gedecoreerd met sierankers. De rechter zijde is iets hoger opgetrokken dan de linker penant en is niet
uitgemetseld. Ook deze zijde is voorzien van een sieranker. Beide zijkanten worden bekroond door een
deksteen met daarop een natuurstenen decoratie in de vorm van een vis. De tuitgevel is aan de bovenzijde
afgezet met een natuurstenen lijst en wordt in het m idden bekroond door een uitgemetse lde penant op een
kraagsteen, die is voorzien van een masker . De topgevel bevat in het midden een klein venster met
draairaam. Erboven is een korfboog met natuurstenen aanzet- en sluitstenen gemetseld. Het boogveld is
gevuld met siermetselwerk . Alle ramen zijn gevuld met glas-in -lood.
Linker zijgevel
De linker zijgevel is ongeregelmatig: het linker deel springt iets terug en in het midden van het rechter deel
is een knik. Op kelderniveau is in het midden een rondboogfries met vijf rondbogen aangepracht . Onder de
linker en meest rechter twee zijn cirkelvormige stalen kantelramen geplaatst.
De begane grond bevat in het terugspringende geveldeel links een venster met twee draairamen met elk een
achtruits roedenverdeling en erboven een korfboog. Het boogveld is gevuld met siermetselwerk. In het
midden bevindt zich een venster met twee draairamen en erboven een strek. Rechts is een erker
aangebracht. De erker rust op een natuurstenen ondersteuning en is voorzien van een met koper gedekt dak.
De erker bevat in het midden een breed en in beide zijden een smal draairaam.
De verdieping is in het midden voorzien van een venster met twee en rechts met één draa iraam. Erboven
zijn strekken gemetseld. Alle ramen, met uitzondering van dat met roedenverdeling op de begane grond, zijn
voorzien van glas-in-lood.
·
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot.
In het dakschild boven deze gevel staat een schoorsteen met sierankers en een dakkape l met plat dak en
twee draairamen.

Waardering
het pand Mo lenwe rf 30 is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit de jaren dertig van de twintigste eeuw;
21
de gevelindeling evenwichtig is en de voorgevel zich goed voegt in de straatwand;
31
de onderdelen voor het grootste deel intact zijn;
41
het ontwerp, kenmerken van de Delftse School vertoont;
5]
het pand langs het water op een stedebouwkundig markant punt is gelegen.

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.

I

Hoogac htend,
De secretaris,

De voorzitter,

