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Overwegende ,
dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97.641,

van de Monumentencommissie

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

van het object Naaierstraat

17-18, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2886, welk object eigendom is

--- .~-------------------1

van de heer
cultuurhistorische

is gebleken dat het object
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:

en Jo ngere Bouwkunst",

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Naaierstraat 17-18 is van belang omdat:
1]

het een grotendeels in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot stand gekomen
· bedrijfspand

met bovenwoning

betreft;

2]

de geve lindeling evenwichtig

is;

3]

de deta illering en nog grotendeels intact zijn;

41

de gevel zic h goed voegt in de straatwand.

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat vo lgens dit bestemmingsplan

Binnenstad West;

de grond waarop het object staat de bestemm ing Wonen Il

heeft;
dat het object in gebruik is als woning/werkplaats;
dat de bouwkundige

toestand van het object matig is;

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting
voornemen tot dit beslu it ;

en geen bezwa ar heeft gemaakt tegen het

- 2dat 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

dat bij restauratie

van monumentale

Monumentennota;
onderdelen de Subs idieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rek ening is gehouden met de gebruiksmo-

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over

te gaan tot

plaatsing

van het object

Naaierstraat

17-18,

kadastr~al

bekend

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2886, 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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'
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gouda
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gemeente monumenten
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het college van burgemeester
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gemeente
GOUDA.
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2800 bb gouda
telefoon 0182 - 588248
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588253
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Ons kenmerk: MC97.641

datum:

2 9 APR.1987

97.010833

Geacht college,
Inleiding
De Mon umentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Naaierstraat 17-18 te Gouda.
De commiss ie 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 Naaierstraat 17-18 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 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 1437 was
bebouwd. In 1727 stond het bekend als "De Catoenboom" .
Rond 1880 werd het in opdracht van timmerman J. Amesz verbouwd tot werkplaats met bovenwoning.
Beschrijving
Bedrijfspand/ woonhuis van rond 1880 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het pand
bezit een gepleisterde lijstgevel met schijnvoegen en -strekken. Het voorschild van het mansardedak is gedekt
met gesmoorde kruispannen; de rest met rode Hollandse pannen.
De begane grond is voorzien van een pui met links een deur met bovenlicht met onderaan een reeks kleine
lichten. Rechts daarvan bevindt zich een smal onder- en bovenraam, in het midden dubbele deuren en een
gedeeld bovenlicht en rechts een smal onder- en bovenraam. De smalle ramen zijn geplaatst boven recent

,.
gemetselde borstweringen. De verschillende onderdelen zijn van elkaar gescheiden door gedecoreerde
tussenstijlen en de zijkanten zijn voorzien van gedecoreerde pilasters. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door
een puibalk.
De verdieping bezit drie schuifvensters. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met vier
gedecoreerde consoles.
In het dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel met twee draairamen die aan de bovenzijde een tweeruits
roedenverdeling bevatten. De kapel is aan de beide zijden voorzien van pilasters en wordt gekroond door een
fronton.
Waardering
Het object Naaierstraat17-18 is van belang omdat:
1]
het een grotendeels in het laatste kwart van de negentiende eeuw 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.

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,
{De secretaris.

De voorzitter.

