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Paraaf:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 19 september 1997, nr . MC97 . 771, van de Monumentencom missie met betrekking

tot het plaatsen op de gemeentelijke

monumentenlijst

van het object

Spieringstraat 13, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(sr 3738, welk object
eigendom is van _______________________________
_
is gebleken dat het object cultuurhistorische

waarde heeft, zoals beschreven in de

bijge vo egde redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de select ie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst",
opgenomen

in de Monumentennota

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

kwalite iten" als volgt gewaardeerd is:
Het object" Spieringstraat 13 is van belang omdat:
1]

het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende
eeuw;
de gevelindeling evenwichtig is;

3]

de deta illeringen, zoals de pui van rond 1900, nog grotendeels intact zijn;

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand.

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

de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1

heeft;
dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkund ige toestand van het object redelijk is;
dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit;
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-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 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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot

plaatsing

van het object

140KT.1997
Spieringstraat

13,

kadastraal

bekend

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3738, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste
lid van de Monumentenverordening;
ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

.1l1 ·O\{T,1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
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Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Spieringstraat 13 tè 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 Spieringstraat 13 te Gouda.
In de openbare vergadering van 8 september 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over
dit object behandeld.
Beknopte geschiedenis
De Spieringstraat werd in de eerste helft van de dertiende eeuw met de Haven, de Peperstraat en de Groeneweg
als onderdeel van een bewuste stadsplanning aangelegd. De Gouw emonding aan de zuidzijde werd tot de
Spieringstraatgracht vergraven. Vanaf 1361 werd deze straat Hofstraat of -steeg genoemd, naar het Hof van de
Heren van der Goude dat ter plaatse van de huidige Jeruzalemstraat was gelegen. Ook was in die periode sprake
van Burchtstraat, vermoedelijk naar de voormalige motte ter plaatse van de Molenwerf. In de vijftiende eeuw
kreeg de naam Spyerinx- of Spirincstraet de overhand. Het meest noordelijke deel werd, toen hij aan beide zijden
bebouwd raakte, ook wel Dubbele Buurt genoemd.
Vanaf het einde van de veertiende eeuw raakte dit deel van de binnenstad volgebouwd met kloosters en andere
religieuze instellingen. Langs de Spieringstraat bevonden zich tot de Reformatie in 1572, tegelijk of
achtereenvolgens het Margarethaklooster, het Mariaklooster, het Noodgodsgasthuis, het Sint-Elisabethgasthuis,
het klooster Ten Viver en het Minderbroederklooster. Aan de zuidzijde lag het kasteelterrein van het kasteel dat
na 1 360 langs de IJssel was gebouwd.
Van dit perceel is bekend dat het in 1609 werd gebouwd op het terrein van het voormalige Margarethaklooster.
Tussen 1645 en 1728 stond het pand bekend onder de naam "Het wapen van Moordrecht". In de eerste helft
van de negentiende eeuw vormde dit één perceel met nummer 15 en achter beide panden lag een lijnbaan. In
1883 kwam het huidige pand tot stand, waaraan rond 1900 de pui werd toegevoegd.

Beschrijving
Winkel/woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw . Het pand bestaat uit een begane grond en een
zolder en is voorzien van een zadeldak met rode Hollandse pannen. De klokgevel is gepleisterd.
De begane grond is rond 1900 van een nieuwe pui voorzien. Deze bezit drie pilasters met bladkapitelen en bevat
links een paneeldeur met geprofileerd kalf en bovenlicht, en rechts een etalageruit met daarboven drie
bovenlichten. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerdepuibalk.
De verdieping is voorzien van een schuifvenster. met T-raam. In de topgevel, die is afgedekt met een gestucte
band, is een ronde opening, omgeven door een rollijst. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een
kroonlijst.
Waardering
Het object Spieringstraat13 is van belang omdat:
1J
het een goed voorbeeld is van een woonh uis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw;
2)
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen, zoals de pui van rond 1900, 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
Monumentenvero rdening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumenten lijst.
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