bezoekadres :
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

sector
gemeente stadsgouda ontwikkeling

correspondentie-adres :
postbus 1086, 2800 bb gouda
t.a .v. sector stadsontwikkeling
telefoon 0182 • 588211
telefax 0182 - 588101

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
Nr.: 97.00850

Voor eensluidendafsi.:hrili
Datum: -

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

1 JUN10M}

Paraat:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996 nr. MC96.581, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het complex,
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer 7545, welk object eigendom is van ·
is gebleken dat
het complex cultuurhistorische waarde 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", geactualiseerd 17 april 1996, als volgt gewaardeerd is:
1J

het vormt

een zeer karakteristiek

woonhuizen

in combinatie

en uniek

voorbeeld

met een bedrijfsruimte

van een complex

uit de vooroorlogse

van

periode,

namelijk u.it 1935;

2]

3]
4]

de gevelindeling

is evenwichtig;

alle

zoals het glas in lood,

onderdelen

roedenverdelingen

zijn nog authentiek;

de rangschikking

en behandeling

de

Nieuwe

Zakelijkheid

Amsterdamse

en

de

van de bouwblokken
detailleringen

het metselwerk

6]

het pand is op een markant

7]

het geheel vormt één van de allereerste
waarin,

de tegels

vertonen

vertonen

"n de

invloeden

invloeden

van

van
de

School;

5]

in Vlaams verband getuigt

gebouwde

van ambachtelijke

vaardigheid;

punt gelegen;

mede gezien de toegangsdeuren

showroom

de reclamebakken,

bedrijfsruimte

voorbeelden

in Gouda van een complex

in de rechter zijgevel,

geïntegreerd

een specifiek

als

is en wel van Genera! Motors.

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP) en dat het complex voorkomt op de Concept-Indicatieve Lijst {CIL)
hetgeen inhoudt dat het een object is met grote cultuurhistorische waarden (potentieel
rijksmonument);
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Park;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming
heeft;

wonen (t)

dat het object voornamelijk als woonobject en deels als showroom in gebruik is;
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk tot goed is;
dat de eigenaar zijn bezwaren heeft verwoord in een brief, die tijdens de vergadering van 17
november 1996 . door de monumentencommissie is behandeld en dat de monumentencommissie
haar concept-advies, mede naar aanleiding van een bezoek ter plaatse, op enkele punten heeft
aangepast en heeft versterkt;
dat de eigenaar vervolgens
pleitnota

(van Delft

opmerkingen/bezwaren
1.

op 18 november 1996 is gehoord en tijdens de hoorzitting

en partners)

heeft overhandigd

en voorgelezen,

een

de volgende

tegen de voorgenomern plaatsing zijn gebleken:

het .• advies van de Monumentencommissie

dient niet-ontvankelijk

omd'.3t het advies een herhaling is van het advies uit 1991,
2.

waaruit

besli,ssing heeft geleid;
dat .in de beschrijving

in een adem de bouwstijlen

te worden

verklaard,

dat destijds niet tot

van de Amsterdamse

een

School en de

Nieuwe Zakelijkheid zijn genoemd. Omdat deze bouwstijlen elkaars tegenpolen vormen zou
een beeld ontstaan, dat niet het predikaat monument verdient.
3.

op

grond

van

de monumentenverordening

is de voorgestelde

plaatsing

onvoldoende

gemotiveerd.
4.
5.
6.

in de pleitnota zijn de zeven waarderingspunten bekritiseerd.
er spelen ook economische aspecten een rol bij de voorgenomen plaatsing;
de monumentenverordening
kent geen schadevergoedingsregeling bij plaatsing van objecten
op de gemeentelijke monumentenlijst.

dat

wij ten aanzien van de ingebrachte

opmerkingen/bezwaren

het volgende

nader hebben

overwogen:
ad 1. naar aanleiding van het advies van de monumentencommissie van 1991 werd destijds
geen beslissing genomen. De monumentenverordening
schrijft dat ook niet voor. Met
instemming

van de toenmalige eigenaren werd door een projectontwikkelaar

een studie

uitgevoerd naar de haalbaarheid van sloop van het object gevolgd door nieuwbouw. Nadat
de haalbaarheidsstudie
in 1996 werd afgebroken, werd de monumentencommissie
verzocht het destijds uitgebrachte adv ies te actualiseren. Uit dit advies blijkt, dat het
object nog steeds ruim voldoende cultuurhistorische waarden heeft om als monument te
ad2.

worden aangewezen.
het gaat hier niet om een geheel zuiver stijlvoorbeeld van een bouwblok in de stijl van of
de Amsterdamse School of de Nieuwe Zakelijkheid. Hot complex heeft juist invloeden van
beide bouwstijlen ondergaan en wel zodanig, dat hierdoor een zeer evenwichtig bouwblok
is ontstaan,
noemen.

ad3.

dat voor Gouda door het samengaan van genoemde bouwstijlen
Dat

komt

dan

nadrukkelijk

tot

uiting

in

het

advies

van

de

monumentencommissie.
het is juist, dat in het advies van de monumentencommissie geen belangenafweging heeft
plaatsgehad. Dat dient door ons te gebeuren in het kader van de belangenafweging, die
aan het plaatsingsbesluit

ad4.

ook

uniek is te

ten grondslag ligt. De redenen en de motivatie die aan het besluit

ten grondslag liggen worden in dit beslu it verwoord.
de kritiek ten aanzien van de zeven waarderingspunten,
de monumentencommissie
1. tijdens de hoorzitting
met dit bouwblok(

zoals verwoord

in het advies van

gaat niet op en wel om de volgende redenen:
werden enkele panden genoemd die vergeliik baar zouden zijn

Joubertstraat,

Graaf Florisweg/Bodegraafsestraatweg).

Naar onze

1

mening zijn deze panden van beduidend minder cultuurhisto rische waarden dan het
blok Spoorstraat 6-10.
2.

zie ad2.

3.

4.

In aanvull ing op 1. zijn wij niet de mening toegedaan, dat het object aanmerkelijk is
gewijzigd, waardoor getwijfeld zou moeten worden of het huidige object voldoet aan
de kriteria die plaatsing op de mon umentenlijst rechtvaardigen .
zie ad1.

5.

qua verschijningsvorm

6.

sprake van Vlaams verband. Niet alleen het metselverband speelt een rol, doch ook
de geledingen in de gevels ed. zorgen voor ambachtel ijke vaardighei d.
wij achten het punt, waar dit object is gelegen markant. Zowel vanaf de wegzijde als

is er blijkens de daarvoor beschikbare literatuur (Haslinghuis)

vanaf de spoorzone is het een markant gebouw. De architectuur van de tunnel werd
(deels) aangepast aan de verschijningsvorm
van dit bouwblok. Er is
"enige"
aantasting ontstaan van het beeld ter plaatse door de nieuwbouw van de Vierstroom.
Dit pand werd gebouwd in een periode, dat er nog geen sprake was van een
mogelijke bescherming van het onderhavige object. Daardoor kon bij de beoordeling
van het plan voor de Vierstroom het onderhavige blok geen rol spelen.

)

7.

ad5.

op grond van de vastgestelde selectiecriteria konden er geen andere objecten als het
onderhavige in Gouda worden geïnventariseerd.

in de pleitnota wordt enkel verwoord, dat om economische redenen van de plaatsing van
het objec t op de gemeentelijke monumentenlijst moet worden afgezien. Een inhoudelijke
(financiële) onderbouwing ontbreekt. Met name het niet voorhanden- of in voorbereiding
zijn van concrete plannen en de mogelijk daaruit voorvloeiende (ernstige) beperkingen bij
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, maakt een afweging van belangen in dit
opzicht onmogelijk. Mede op grond van hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren werd
gebracht kunnen wij niet anders concluderen, dat er geen redenen zijn waarom van
plaatsing zou moeten worden afgezien.

ad6.

het is juist, dat de monumentenverordening
geen schadeve rgoedingsrege ling kent bij
plaatsing van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst. Hierin worden wij gesteund
door de opvatting van de Vereniging Nederlandse Gemeente en recente jurisprudentie.
Immers bij plaatsing sec op de gemeentelijke monumentenlijst verandert er niets aan het
pand, waardoor de eigenaar mogelijk schade zou leiden. Het gebruik kan ongewijzigd
worden voortgezet, mist er geen andere (wettelijke) strijdigheden zijn. Slechts bij wijz iging
kan een mogelijke belemmering worden opgeworpen, waardoor een eigenaar schade zou
kunne leiden, die niet of niet geheel te zijnen laste dient te blijven. Dan kan op grond van
de

monumentenverordening

bij

de

gemeenteraad

een

schadeve rgoeding

worde n

geclaimd.
dat op grond van de cultuurhistorische

waa rde en het belang van de eigenaar de bescherming

zich richt op het object, zoals opgenomen in de beschrijving,

exclusief de daarachter gelegen

ga rage en het naast ge legen gebouw;
dat plaatsing op de monumentenlijst

niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet moge lijk zouden zijn;
dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoa ls beschreven in hoofdstuk
van de monumentennota: Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten ;

4.4.1

dat

bij

restauratie

Subsidieverordening

van

monumentale

Stadsvernieuwing

waarden

dat overigens bij toepassing van deze verordening
gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

of

bouwtechnische

onderdelen

de

van toepassing is;
rekening is gehouden met de gebruiksmo-

.

BESLUITEN:

1. over te gaan tot plaatsing van het object Spoorstraat 6-10 kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie A, nummer 7545, welk object eigendom is van L. en W.A .C. van
Zevenhoven, Waterkers 35, 2804 PH Gouda, H.C. Wulffraat, Bartolottielaan 15, 3768 GA
Soest en C.l.G. Wulffraat, van Hoornstraat 64, 1215 GM Hilversum, op de lijst als bedoeld
in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;
ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

i 11 MAART
1997
te

thouders voornoemd,

- VERZONDEN
- 3 APR.
1997

I
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.00850, van

~11MAART
19S?

433
Monumentnummer : 58+
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONU1vIENT.

oorstraat 6-10
et complex bestaat uit een combinatie van woonhuizen (beneden- en bovenwoningen) e
utoshowroom. Het geheel is gebouwd in de trant van de Nieuwe Zakelijkheid en dateert ui
a. 1935. Het heeft een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping en het i
oorzien van bakstenen gevels die ten opzichte van elkaar verspringen en zijn gemetseld i
laams v~rband. In de gevel zijn luifels en loggia's geplaatst. De meeste vensters zij
amengestèld en hebben openslaande ramen. Het complex heeft een samengesteld schilddak,
edekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn aan de bovenzijd
fgesloten door een goot met groot overstek.
et blok wordt van de straat afgescheiden door een lage muur, verlevendigd door ee
etonnen band afgewerkt met granito, die links met een ronde hoek naar de gevel loopt. Me
·ame de ronding van de muur geeft duidelijk aan dat de straat op dit punt door dit compie
ordt afgesloten.

oorgevel
et linker deel van het complex springt naar voren en is op de begane grond voorzien va
en erker bestaande uit en bakstenen borstwering met daarboven drie ramen die van elkaar
ijn gescheiden door twee bakstenen penanten. In het rechter geveldeel is een samengestel
enster bestaand uit twee ramen geplaatst met ernaast een ingangspartij, met een trap en een
eur, in de stijl van de Amsterdamse School. De entree is van een tegelplastiek voorzien. D
evelopeningen van de begane grond zijn overspannen door een betonnen luifel die
[gewerkt met granito.
Vervolg omschrijving op pagina 2
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Vervo lg omschri jvin g Spo orstraat 6-10

Op de eerste verdieping is dit deel van het complex links voorzien van een gekoppeld kozijn
met ramen en openslaande deuren en rechts een kozijn met openslaande deuren. Bijna over de
hele breedte van dit deel is een ingebouwd balkon aangebracht. Rechts hiervan bev indt zich
een venster. In de rechter "zijgevel" van het vooru it springende deel bevindt zich een venster.
In het dakv lak boven dit deel is een gekoppelde dakkapel geplaatst die is voorz ien van twee
ramen ieder met zesruits roedenverdeling.
Het rechter deel bevat · links een reeks smalle verticale nisse n die over de bega ne grond en de
eerste verdieping doorlopen. In de nissen zijn vensters geplaatst die zijn gevuld met glas in
lood. Rechts hiervan bevinden zich een erker bestaande uit vijf ramen en een bakste nen
borstwering en een deurkozijn met deur in de stijl van de Amsterdamse Schoo l. In het
midden van dit deel bevindt zich een portieki ngang met een trap en aan weerszijden hiervan
een muurdam. Uiterst rechts bevindt zich een stalen vijfhoekige erker.
Het portiek is op de eerste verdiep ing voorzien van smalle vertica le vensters met glas in lood.-{ Links bevindt zich een erker bestaande uit vijf ramen en een overdekt balkon. Het gedeelt ,~aan de rechte rzijde van het portiek is gespiegeld aan het linkerdee l. Hier loopt het overdekte
balkon door over de bovenzijde van de vijfhoekige erker van de begane gro nd.
Alle gevelopeningen op de eerste verdieping van dit deel zijn gekoppeld door een brede
luifel. In het dakvlak boven het terugspringende deel van de geve l zijn twee gekoppelde
dakkapellen geplaatst ieder bestaand uit drie ramen.
Linker zijgevel
De linker zijgevel is verlevendigd met blindnissen die zijn afgezet met rollagen en met zwarte
tegels. Op de begane grond zijn drie vensters geplaatst. De vensters zijn overspannen door
een betonnen latei afgewerkt met granito en twee ervan hebben een gezamenlijke vensterbank. Tussen beide vensters zijn gekleurde tegels als plastiek aangebracht. Uiterst links
bevindt zich de entree naar het achterpad. Deze is afgesloten door een stalen hek.
De verdieping is voorzien van twee vensters. In het dakvlak boven de zijgevel bevinden zich
twee dakkapellen met daartussen een hoge bakstenen schoor steen
Rechter zijgevel
Links bevindt zich een kozijn met twee deuren, waardoor showmodellen de showroom
konden worden ingereden. De betonnen luifel van de voorgevel die is afgewerkt met gran ito
loopt hierbove n door.
Rechts is het complex voorzien van een authentieke reclametoren met glazen lichtbakken en
een stalen frame. Hierop staat "GM GARAGE" "V AUXHALL" en "BEDFORD".
Achtergevel
De achtergevel is voorzien van samengestelde vensters bestaande uit ramen en ramen
gecombineerd met openslaande deuren. Vrijwel alle onderdelen zoals roedenverdelingen en
balkons zijn nog authentiek en vertonen invloed van de Amsterdamse Schoo l.

