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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum,;- 1 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr . MC97.636, van de Monumentencommissie 

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

14-15, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 397, welk object 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 V ijverstraat 14-15 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een pakhuis met bovenwoning van rond 1900; 

2] de gevelinde ling evenwichtig is; 

3] de detai lleringen, met uitzondering van de ramen in de zijgevel, nog grotendeels intact 

zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5) de klauwstukken en het glas-in-lood ambachtelijke vaardigheid vertonen. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat vo lgens dit bestemmingsp lan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning/werkp laats; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat mevrouw A.A.J. de Nijs telefonisch heeft ingestemd met het verzoek tot plaatsing van het 

object op de gemeentelijke monumentenlijst; 

dat de heer P. Hanen berg niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt 

tegen het verzoek tot plaatsing; 
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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 

hoofdstuk 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 Vijverstraat 14-1 5, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 397, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, O 1 JULI 1997 VERZONDEN 1 7 JUU 1997 

ster en wethouders voornoemd, 

• J..'.: 
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Aan 

gemeente 
gouda 

het college van burgemeester 
en wethç,uders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Vijverstraat 14-1 5 

Geacht college, 

Inleiding 

monumenten 
commissie · -
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bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

corresponden tie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 58810 1 

datum: 

2 9 APR. ·1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Vijverstraat 14-15 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 Vijverstraat 14-15 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 
Vanaf 1418 strekte zich ter plaatse van de Vijverstraat en verder naar het noorden toe, het 
Minderbroederklooster uit. In de beginjaren van het Minderbroederklooster bevond zich in de omgeving tevens 
het vrouwenklooster "ten Viver", maar dit moest al snel wijken voor het mannenklooster. De naam van het 
vrouwenklooster komt terug in de Vijverstraat, de naam van het Minderbroederklooster in de naam van de 
gelijknamige steeg aan de overzijde van de Spieringstraat. Het Minderbroederklooster werd na de Reformatie 
verlaten en in 1576 verkocht het stadsbestuur het complex voor afbraak. Het gebied werd vervolgens verkaveld. 
In 1903 werd ter vervanging van een oud pakhuis, een pakhuis met bovenwon ing opgetrokken. 

Beschrijving 
Pakhuis met bovenwoning uit 1903, op de hoek van de Vijverstraat en de Tuinstraat, bestaande uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder. Het pand is voorzien van een witgeschilderde bakstenen voorgevel en een 
gepleisterde zijgevel met schijnvoegen en -strekken. Het mansardedak is gedekt met gesmoorde kruispannen en 
het linker schild is voorzien van twee dakkapellen. 

Voorgevel 
De voorgevel bezit op de begane grond links een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht en in het 
midden een breed kozijn met dubbele deuren, geprofileerd kalf en een dichtgezet bovenlicht. 
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r De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de bovenramen recentelijk van roeden zijn voorzien. 
Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen gemetseld met een diamantkop als sluitsteen. Alle boogvelden zijn 
gevuld met tegels. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakvlak boven de 
voorgevel staat een dakkapel met naar binnen vallend raam en plat dak. 

Zijgevel 
De zijgevel bevat op de begane grond links een gevelsteen met de tekst "EERSTE STEEN GELEGD DOOR/ C.G. 
VAN LEEUWEN/ 3 OCT. 1903/ OUD 11 JAAR". Rechts daarvan bevindt zich een reeks van vijf vensters elk 
met één raam. De verdieping bezit verspreid over de gevel vier schuifvensters waarvan de bovenramen 
recentelijk van roeden zijn voorzien. Boven alle schuifvensters bevinden zich segmentbogen waarvan de 
boogvelden zijn gestuct. 
Tegen de achterzijde van de begane grond staat, in het verlengde van de zijgevel een eenlaags aanbouw met 
plat dak. Deze bezit een kozijn met deur en bovenlicht. 

Achtergevel 
De achtergevel is deels vanaf de openbare weg zichtbaar. Hij is gepleisterd en van schijnvoegen en -strekken 
voorzien. Op de verdieping bevinden zich twee openingen. Op zolderniveau breekt een hoge recent aangebrachte 
dakkapel door de daklijst heen. De dakkapel bevat twee deuren-die toegang bieden tot een balkon. 

Waardering 
Het object Vijverstraat 14-15 is van belang omdat: 
11 het een goed voorbeeld is van een pakhuis met bovenwoning van rond 1900; 
21 de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de ramen in de zijgevel, nog grotendeels intact zijn; 
41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] de klauwstukken en het glas-in-lood ambachtelijke vaardigheid vertonen. 

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

Hoogachtend, 

f De secretaris, De voorzitt~ 


