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Voor eensluidend afschrifi 

Datum: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; -1 JUN 

Paraaf: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97 .63 7, van de Monumentencommissie 

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

3-4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 1673, welke eigendom is van de 

Vereniging van Eigenaars Naaierstraat 3-4, Naaierstraat 4, 2801 NE Gouda, en gesplitst is in de 

appartementen B 3453 A2 (Naaierstraat 3), welke eigendom is van --:.-:.-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:,_~-

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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Naaierstraat 3-4 is van belang omdat: 

1] het een grotendeels rond 1875 tot stand gekomen bedrijfspand met bovenwoning 

betreft; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5) de stucomlijstingen van de vensters en het fijne metselwerk ambachtelijke vaardigheid 

vertonen. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning/horeca; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaren van Naaierstraat 3 aanwezig waren op de hoorzitting en hebben ingestemd met : 
het voornemen tot dit besluit; 

dat de eigenaar van Naaierstraat 4 niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar hèeft 

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 

hoofdstu k 4 .4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidiev ero rdening 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 Naaierstraat 3-4, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie 8, nummer(s) 1673 (3453 A 1 t/m A2), op de lijst als bedoeld in artikel 3, 

eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

-,, 0 1 JULI 1997 VERZONDEN 2 · 1 JULI 1997 
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2 9 APR. 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Naaierstraat 3-4 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. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Naaierstraat 34 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 herkomst van de naam Naaierstraat is onduidelijk. In 1356 woonde er bijvoorbeeld een Jan den Naeyer 
waaraan de naam kan zijn ontleend. Op de plattegrond van Blaeu uit 1649 wordt de straat echter aangeduid als 
Eijerstraat. Deze naam bleef gehandhaafd tot in de tweede helft van de negentiende eeuw. De Naaierstraat was 
van circa 1600 tot 1900 de plaats waar de groenten die per schuit en schouw werden aangevoerd, werden 
verkocht. Uit 1882 dateert dan ook de vermelding Groenmarkt. 
Omstreeks 1335 werd de straat verkaveld en van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1408 was 
bebouwd. Van 1633 tot 1728 stond het toenmalige pand bekend als "be boterstop". Tot 1874 stond er een 
pakhuis, dat daarna werd herbouwd. In 1908 werd het pand verbouwd ontw ikkeld door aannemer/ architect 
H.J. Nederhorst in opdracht van de kaashandelaar J.L. van Eyk. 

Beschrijving 
In oorsprong pakhuis met bovenwoning uit 1874 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. De bakstenen lijstgevel heeft een gepleisterde pui. Het pand is voorzien van een zadeldak met 
voorschild deels gedekt met bitumen en aan de voorzijde met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 



De pui bevat links twee kozijnen met elk twee paneeldeuren, geprofileerd kalf en een breed gedeeld bovenlicht. 
Rechts bevinden zich twee schuifvensters met geprofileerde wisseldorpels waarvan de onderramen een vierruits 
en de bovenramen een tweeruits roedenverdeling bevatten. Alle gevelopeningen op de begane grond zijn aan de 
bovenzijde getoogd. 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door twee geprofileerde lijst, waarvan de bovenste tevens als lekdorpel 
voor de drie erboven gelegen schuifvensters fungeert. De onderramen bevatten een vierruits en de bovenramen 
een tweeruits roedenverdeling. 
De zolderverdieping bezit drie vensters met elk een gedeeld naar binnen vallend raam. De vensters van de eerste 
en de zolderverdieping zijn voorzien van afgeronde bovenhoeken. Alle gevelopeningen zijn omgeven door een 
geprofileerde lijst. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries met drie ovale velden en een kroonlijst. 

Waardering 
Het object Naaierstraat 3-4 is van belang omdat: 
1 J het een grotendeels rond 1875 tot stand gekomen bedrijfspand met bovenwoning betreft; 
21 de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] de stucomlijstingen van de vensters en het fijne metselwerk ambachtelijke vaardigheid verton en. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Monum entenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

f De ser:rntAris_ 


