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Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97.642,

van de Monumentencommissie

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

van het object Naaierstraat

29 -30-31, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 8, nummers 2964 en 3070, welk object
met het nummer 2964 eigendom is van mevrouw __________________
___.
,------B.V.,

., en het object met het nummer 3070 eigendom is van Hobby Bedrijven Hekker
Hoge

Gouwe

cultuurhistorische

161,

2801

LE Gouda (nummer

30-31),

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 en Jongere Bouwkunst",
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

zoals

van 31 jan uari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Naaierstraat 29 -30-3 1 is van belang omdat:
1]

het een goed voorbeeld is van een in het eerste kwart van de twintigste

eeuw tot stand

gekomen kleinschalig won ingbouwcomp lex betreft;
2]

de gevelinde ling evenwichtig

is;

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand.

dat het object ligt in het gebied van het bestemm ingspla n Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens

dit bestemmingsplan

de grond waarop

het object Naaierstraat

29-30

staat 'de"

bestemming Wonen I heeft, en de grond waarop het object Naaierstraät' 31 staat de bestemming
Wonen Il heeft;
dat het object in gebruik is als woningen/werkplaats;
dat de bouwkundige

.

.'

toestand van het object matig is;

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting

·.

.en geen bezwaar heeft gemaákt tegen het

voornemen tot dit besluit;
·. .·:

..

:.

-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 zoa ls beschreven in
hoofd stuk 4.4.1 van bove ngenoemde Monumentennota;
dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat ove rigens bij toepassing

van deze vero rdening 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 29-30-31,

kadastraal bekend

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s} 2964 (nr. 29) en 3070 (nr.30-31),

op de lijst als

bedoeld in artike l 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

ll.

vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

~~, 0 1 JULI1997 · VER:______: 1 7 JULI1991
(surgerryiester
\:JA

!':A~rAtFtri!=:.

en wethouders voornoemd,
rlP. h11roemeester.

..- '

.. ·.-

- ·. _.:~.:.

bezoekadres :
gebouw buytenerf
klein ame rika 20
gouda

gemeente monumenten
gouda commissie
Aan
het college van burgemeester
en wethoude rs der
gemeente
GOUDA.
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telefax 0182 - 588 101
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Onderwerp:
Naaierstraat 29-30-31

tel ./doorkiesnr.:
588253
Ons kenmerk: MC97 .642

datum:

2 g APQ 1997

97.010832
Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Naaierstraat 29-30-31 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 Naaierstraat 29-30-31 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.
In de negentiende eeuw stond hier een koetshuis dat bij een van de panden aan de Markt hoorde. In 1874 vond
herbouw plaats, waarbij wederom een koetshuis tot stand kwam.
In 1915 werd het pakhuis vervangen door een complex van drie woonhuizen. De functie hiervan werd later
weer gewijzigd in pakhuizen en sinds lange tijd bevinden zich links twee woonhuizen en rechts een pakhuis.
Beschrijving
Complex van twee woningen en een pakhuis uit 1915 met een bakstenen lij stgevel die is gedecoreerd met
speklagen. Elk pand bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. Het linker pand bezit een
mansardedak en beide rechter zadeldaken. Alle zij n deels gedekt met gesmoorde en deels met rode Hollandse
pannen.

29
Het linker pand, nummer 29, bezit op de begane grond links een kozijn met dubbele deuren en een gedeeld
bovenlicht. De deuren geven toegang tot een achterliggende steeg. In het midden bevinden zich twee
schuifvensters met gedeelde bovenramen en rechts een kozijn met deur en gedeeld bovenlicht. Dit kozijn wordt
samen met dat van het buurpand, nummer 30, overspannen door één brede segmentboog met gestucte sluiten aanzetstenen.
De verdieping is boven de steeg doorgebouwd en is breder dan de begane grond.
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst, die tevens als
lekdorpel voor de drie erboven gelegen schuifvensters met gedeelde bovenramen fungeert.
Boven alle vensters zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn
gevuld met siermetselwerk.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. De top van het mansardedak steekt boven de
lijstgevel uit.
Dit pand staat aan de linker zijde vrij en daar is een vroegere muur van een buurpand zichtbaar. Deze fungeert
thans als zijgevel en is blind en gestuct.
30
Het middelste pand, nummer 30, bezrt op de begane grond links een kozijn met deur en bovenlicht. Dit kozijn
wordt samen met dat van het buurpand, nummer 29, overspannen door één brede segmentboog met gestucte
sluit- en aanzetstenen. Rechts ervan bevinden zich twee schuifvensters.
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst, die tevens als
lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert.
Boven alle vensters zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn
gevuld met siermetselwerk.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.
31
Het rechter pand, nummer 31, bezit op de begane grond in het midden een kozijn met twee pakhuisdeuren. De
borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst, die tevens als lekdorpel
voor de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert. De bovenramen van deze vensters zijn voorzien van een
drieruits roedenverdeling.
Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn
gevuld met siermetselwerk.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.

Waardering
Het object l\iaaierstraat
29-30-31 is van belang omdat
1]
het een goed voorbeeld is van een in het eerste kwart van de twintigste eeuw tot stand gekomen
kleinschalig woningbouwcomplex 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 drt 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,

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

539785
correctie beperking gemeentel ijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 97.10832 d.d . 1 jul i 1997 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

530
Naaierstraat 29-30-31
gemeente Gouda GDA 01 B 2964 ( huisnr. 29) en B 3070 (huisnrs. 30-31)

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zij n om de volgende reden :
Het perceel GDA01 B 3070 vormt één kadastraal perceel met het pand Markt 63.
Met betrekking tot de panden Naaierstraat 30 en 31 is de beperking slechts van toepassing op het perceel
GDA01 B 3070 gedeeltelijk .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeente Gouda, GDA 01 B nummer 2964 en 3070 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde teken ing is
aangegeven,

Afgegeven d.d. 28 juli 2008.

Hoogachtend ,

vazGäa,

Burgemeester en wethouders
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