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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97 .630, van de Monumentencommissie
met

betrekking

tot

Minderbroederssteeg
en 4159,

het

plaatsen

op

de

gemeentelijke

monumentenlijst

van

het

object

14 - 16 - 18, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4160

welk object

met het nummer

4160

eigendom

is van de

-::::::::::::::::::::::====-

is gebleken dát het object cultuurhistorische

waarde

heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

Het object Minderbroedersteeg

en Jongere Bouwkunst",

zoa ls

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

14- 16-18. is van belang omdat:

1]

het een voorbeeld is van een in oorsprong

2)

de gevelindeling evenwichtig

als drie woonhuizen

gebouwd

complex uit

het laatste kwart van de negentiende eeuw;
is;

3]

de detailleringen,

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

met uitzondering van de garagedeuren, nog grotendeels intact zijn;

5]

het complex

markant

is gelegen op de hoek van de Minderbroedersteeg

en het

Houtmansplantsoen.
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan

Baanstraat e.o.;

de grond waarop de objecten nr. 14-16 staan de bestemming

Wonen Il heeft en de grond waarop het object nr . 18 staat heeft als bestemming Wonen I;
dat de objecten

met de nummers

14-16

in gebruik zijn als garages, en het object met het · ·

nummer 18 gebruikt wordt als woning;
,

dat

de bouwkundige

bouwkundige

toestand

van de objecten

met de nummers

14-16

matig

l
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is, en de

toestand van het object nummer 18 redelijk is;
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dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting

en geen bezwaar hebben gemäakt tegen

:::·,'·j

het voornemen tot dit besluit;
.
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-2 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
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in

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 Minderbroedersteeg

14-16-18,

kadastraal be-

kend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4160 en 4159, op de lijst als bedoeld in
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
~er
\ ;~r;;;i:t:Z.;s,

0 1 JULI1997 ~~\ ,VERZONDEN
2 1 JULI1997
en wethouders voornoemd,
de burqemeester,

..:_:

'

.::.

bezoekadres:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

gemeente
gocida
!NGEKOME~
'~ -l
Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

tl.i!MElJ997
'

_Ontvang:stba
v.:L
Aftloon voM :

Onderwerp:
Minderbroedersteeg 14-16 -18

tel ./doorkiesnr.:
588253

datum:

2·9 APR.1997

Ons kenmerk: MC97.630

Geacht college,

97.010882

Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Minderbroedersteeg 14-16-18
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 Minderbroedersteeg 14-16 -18 te Gouda.
In de openbare vergadering van 21 april 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit
object behandeld.
Beknopte geschiedenis
De Minderbroedersteeg wordt in 1553 voor het eerst als -zodanig vermeld en heeft te maken met het
Minderbroederklooster dat in de middeleeuwen ten zuiden van de Spieringstraat en de Tuinstraat was gelegen.
Tot 1553 werd de steeg ook wel de Claes Synckersteghe, de Dirk Synckensteghe en na 1458 de "Cornelis
Jacobszn Synckensteghe op de Oosthaven bij het Hof" (het kasteel ter plaatse van de Punt} genoemd. Een
tijdlang werden beide namen naast elkaar gebruikt en in 1653 komt ze voor als Broeresteegh.
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds .... was bebouwd.
Voor 1887 lag hier een erf dat in bezit was van de gemeente Gouda. Kort daarna kwamen de huidige drie huizen
tot stand waarvan de rechter twee na 1932 ingericht werden als bergplaats.
Beschrijving
Complex van in oorsprong drie woonhuizen van rond 1887 bestaande uit een begane grond, een
zoldeNerdieping en een zolder. Het staat op de hoek met het Houtmansplantsoen en met de zijgevel in het
water. Het complex staat met de lange bakstenen lijstgevel evenwijdig aan de straat. Het zadeldak loopt aan de
achterzijde verder naar beneden door dan aan de voorzijde en is gedekt met rode Hollandse pannen.

Voorgevel
Het linker woonhuis bezit op de begane grond een gekoppeld kozijn met links twee schuiframen waarvan de
onderramen een zes- en de bovenramen een tweeruits roedenverdeling bezitten. Links bevindt zich een kozijn
met deur, geprofileerd kalf en gedeeld bovenlicht. Het middelste en rechter pand zijn later verbouwd tot pakhuis
en bezitten op de begane grond elk een brede opening met garagedeuren en een bovenlicht. Het bovenlicht van
het middelste pand bezit een drieruits verdeling. Het bovenlicht in het rechter pand is gedeeld en bevat twee maal
twee vierruits roedenverdeling.
Elk pand is op de zolderverdieping voorzien van een venster met naar binnenvallend raam met zesruits
roedenverdeling. Boven alle gevelopeningen zijn rollagen gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een brede bakgoot met klossen.
Zijgevel
De linker zijgevel staat in het water. Op begane grondniveau bevinden zich twee schuifvensters waarvan de
onderramen een zesruits en de bovenramen een drieruit s roedenverdeling bevatten.
De zolderverdieping is voorzien van een venster met een draairaam met vierruits roedenverdeling.
Boven en onder alle gevelopeningen zijn rollagen gemetseld. Verspreid over de gevel zijn ankers zichtbaar. De
gevel volgt de vorm van het dak en is afgezet met windveren .
Achtergevel
De achtergevel van nummer 14 nauwelijks zichtbaar, maar is rood geschilderd.
Die van het middelste pand (16) bevat een kozijn met twee deuren en een smaller bovenlicht.
Het rechter pand is links voorzien van een kozijn met deur en rechts een schuifvenster, waarvan het onderraam
een zesruits en het bovenraam een drieruits roedenverdeling bezit. Boven en onder alle gevelopeningen zijn
rollagen gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een goot . In het dakvlak boven de achtergevel
bevinden zich twee velux dakramen en een gietijzeren raam.

Waardering
Het object Minderbroederateeg
14-16-18 is van belang omdat:
11 het een voorbeeld is van een in oorsprong als drie woonhuizen gebouwd complex uit het laatste kwart
van de negentiende eeuw;
2)
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen, met uitzondering van de garagedeuren, nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
het complex markant is gelegen op de hoek van de Minderbroedersteeg en het Houtmansplantsoen.
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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