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Paraaf:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97.640,

van de Monumentencommissie

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

van het object Naaierstraat

10-11, kadast raal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2200, welk object eigendom is
van de heer --------------------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
opgenomen

in de Monument ennota van 31 januari

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

en Jongere Bouwkunst",

zoals

1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Naaierstraat 10-11 is van belang omdat :
1]

het een grotendee ls in het eerste kwart van de twintigste

eeuw tot stand gekomen

woonhu is bet reft ;
2]

de gevelindeling evenwichtig

3)

de deta illeringen, zoals de nog grotendeels intact zijn;

is;

4)

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

5)

de profilering van de goot alsmede de houten pui ambachtelijke vaardigheid vertonen;

6]

het een band heeft met nummer 9.

dat het object ligt in het geb ied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan

Binnenstad West;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen Il

heeft;
dat het object in gebruik is als winke l/ won ing;
dat de bouwkundige

toestand van het obj ect redelijk is;

dat de eigenaar per bri ef , d .d. 22 apri l 1997 (nr. 97.9884),

bezwaar

heeft gemaakt tegen

plaatsing van het object op de gemeentelijke monumentenlijst . De bezwaren luiden als volgt:
- de heer Avontuur

geeft aan dat hij in het verleden subsidie heeft aangevraagd voor restauratie.

In het verleden is voor uitgevoerde restauraties geen subsidie verleend omdat de pot leeg was.
Als in een zeker jaar geen subsidie voor bepaalde restauraties beschikbaar is, kan niet uitgekeerd
worden;
- plaatsing van een pand op de gemeentelijke monument enlij st zou de verkoop belemmeren.
In de praktijk is niet gebleken dat een monument moeilijker verkoopbaar is .

- 2de heer Avon tuur
bouwvergunningen.

is als eigenaar van het pand niet tevreden

over het aanvragen

van

In het verleden hebben zich hierover problemen voorgedaan. Ook meldt hij

dat hij geen brandverzekering

af kan slui ten voor zijn pand.

Uit het verleden zijn ons geen klachten bekend over het verkrijg en van een bouwvergunning,
dat dat dat geen reden is om het pand niet op de gemeentelijke monumentenlijst

en

te plaatsen.

- de eigenaar had graag een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
De eigenaar is schriftelijk
voorgeschreven

uitgenodigd

voor de hoorzitting

van 22 april 1997.

procedure van uitnodigen ten behoeve van voorlichting

Hiermee is de

over monumentenzorg

gevolgd.
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 w ijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Mo numen tennota ;
dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verorden ing rekening is gehouden met de gebruiksmo-

gelijkheid va n het monume nt;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot

plaatsing

van het object

Naaierstraat

10-11,

kadastraal

bekend

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2200, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste
lid van de Monumentenverordening;
ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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97.010834
Geacht college,
Inleiding
De Monumente ncommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Naaierstraat 10-11 · 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 urt over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Naaierstraat 10-11 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 1401 was
bebouwd. Tot 1579 vormde het één geheel met nummer 9 en 12.
·
In 1908 werd het pand verbouwd in opdracht van de heer Scholten, waarbij een zeventiendEH?euwseof
achttiendEH?euwseklokgevel moest wijken.
Beschrijving
Winkel/ woonhuis grotendeels uit 1908, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een
zoldeNerdieping. Het bezit een bakstenen lijstgevel met speklagen en een mansardedak gedekt met deels rode
en deels gesmoorde Hollandse pannen.

De begane grond is voorzien van een pui met links een deur met bovenlicht, rechts daarvan een etalage met
bovenraam, in het midden dubbele deuren en een bovenlicht en rechts een etalage met bovenraam. De etalages
zijn geplaatst boven borstweringen. De verschillende onderdelen zijn van elkaar gescheiden door gedecoreerde
tussenstijlen de zijkanten zijn voorzien van gedecoreerde penanten. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door
een puibalk.
De verdieping bezit drie schuifvensters. Boven de vensters zijn rode bakstenen segmentbogen gemetseld en de
boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een architraaf, een fries met rondbogen tussen gedecoreerde
steunen waarop de bakgoot rust. In het midden breekt daar een bakstenen topgevel doorheen. De topgevel
steunt op, ter hoogte van de wisse/dorpels van de vensters van de eerste verdieping, uitgemetselde penanten.
De penanten rusten op gedecoreerde gestucte kraagstenen en zijn halverwege eveneens gedecoreerd met
gestucte decoraties.
De topgevel is voorzien van een schuifvenster waarboven een rode strek is gemetseld. Hij is aan de bovenzijde
afgesloten door een kroonlijst op gedecoreerde klossen, die ter plaatse van de zijpenanten verspringt.
Waardering
Het object Naaierstraat
10-11 is van belang omdat:
1]
het een grotendeels in het eerste kwart van de twintigste eeuw tot stand gekomen woonhuis betreft;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen, zoals de nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
de profilering van de goot alsmede de houten pui ambachtelijke vaardigheid vertonen;
6]
het een band heeft met nummer 9.

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,
!be secretaris.

De voorzitter...----.....

