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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97.631, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Korte 

Noodgodsstraat 4-6 -8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3764, welk 

object eigendom is van Stichting de Samenwerking, Achterwillenseweg 22a, 2805 JX Gouda, is 

gebleken dat het object 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 

kwalite iten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Korte Noodgodstraat 4-6-8 is van belang omdat: 

1] het een complex is waarvan de gevel in het laatste kwart van de negentiende eeuw 

werd gewijzigd; 

2] de gevelindeling evenw ichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5) het complex een oude kern bezit . 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van nummer 4 redelijk is, en van de nummers 6-8 matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

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 Korte Noodgodsstraat 4-6 -8, kadastraal be

kend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3764, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GO " 0 1 JULI 1997 
BurgemÎ.,w en wethoude,s voornoemd, 
de secr,etar,is, de burgemeester, 

VERZONDEN 2 1 JULI 1997 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Korte Noodgodstraat 4-6-8 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. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Korte Noodgodstraat 4-6-8 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 21 april 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
l_ object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam houdt verband met de kapel ter Nood Gods, die aan de westzijde v~n de Haven stond en in 1576 
werd afgebroken. In de zestiende eeuw droeg de straat de naam Westnoodtgodssteegh. Op de stadsplattegrond 
van Blaeu van 1649 is sprake van de Korte Nootgods Steegh. De steeg werd bij raadsbesluit van 26 september 
1955 veranderd in straat. 
De kavels langs de straat waren al rond 1335 uitgegeven. 
Het huidige complex bezit een oude kern, maar werd in 1892 van een nieuw uiterlijk voorzien. De gevel werd 
gepleisterd en de vensters aangepast. 
In 1932 kwam het geheel in handen van de staat (Posterijen en Telegrafiei. 

Beschrijving 
In oorsprong woonhu izen met oude kern, waarvan de gevels in 1892 werden aangepast. Het complex bestaat 
uit een begane grond, verdieping en zolderverdieping en is voorzien van een gepleisterde lijstgevel met 
schijnvoegen en -strekken. De verdiepingshoogten van nummer 4 zijn geringer dan die van nummer 8. Korte 
Noodgodstraat 8 bevat bovendien een kelder en de linker zijgevel staat vrij. 



Beide bouwdelen bezjtten een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen. 

4-6 
De begane grond is in het midden voorzien van een schuifvenster waarvan het onderraam een zes- en het 
bovenraam een drieruits roedenverdeling bezit. Links bevindt zich een kozijn met deur, gedecoreerd kalf en 
bovenlicht en rechts een kozijn met twee deuren, geprofileerd kalf en bovenlicht met drieruits roedenverdeling. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de onderramen een vier- en de bovenramen een 
tweeruits roedenverdeling hebben. Boven deze vensters zijn vier ankers aangebracht. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

8 
Op kelderniveau bevinden zich links drie horizontaal geplaatste getraliede keldervensters met elk een gedeeld 
raam. De begane grond bezit drie schuifvensters waarvan de onderramen een vier- en de bovenramen een 
tweeruits roedenverdeling hebben. Rechts bevindt zich een gekoppeld kozijn met twee deuren, een gedecoreerde 
tussenstijl, gedecoreerd kalf en twee bovenlichten. De bovendorpels van de bovenramen zijn aan de onderzijde 
getoogd. 
De verdieping bezit vier vensters die elk een gedeeld bovenraam bevatten en zijn voorzien van twee gedeelde 
draairamen. Elk venster is voorzien een raamhek. 
De gevel bezit bovenaan een reeks van zes ankers en een kroonlijst. 

De linker zijgevel is gestuct en blind, met uitzondering van de topgevel waar een schuifvenster is geplaatst. Het 
venster bevat een onderraam met vier- en een bovenraam met tweeruits roedenverdeling. Erboven bevindt zich 
een anker. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg slechts voor een klein deel zichtbaar. Deze gepleisterde lijstgevel bezit 
op verdiepingsniveau links een horizontaal geplaats venster en rechts een schuifvenster waarvan het onderraam 
een vier- en het bovenraam een tweerurts roedenverdeling bevat. 

Waardering 
Het object Korte Noodgodstraat 4-6-8 is van belang omdat: 
1] het een complex is waarvan de gevel in het laatste kwart van de negentiende eeuw werd gewijzigd; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het complex een oude kern bezit. 

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. 

Hoogachtend, 

f De··;~tetaris, Devoor~ 


