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Voor eensluidend afschrift 

Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A; Paraaf: 

Overwegend e, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 december 1997, nr. MC97.888, van de Monumentencom

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

Spieringstraat 49 -51, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer{s) 3398, welk 

object eigendom is van --------------~-------------_j 
~- -~ 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 Spieringstraat 49-51 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhu is uit het laatste kwart van de negentiende 

- -~ :'C!".: 2] 

3) 
4] 

eeuw; 

de gevellndeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

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 bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doe lmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restaurat iebeleid 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 Spieringstraat 49-51, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3398, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 3 FEB. 1998 
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datum:19 december 1997 

De Monwuentenconrnissie heeft he t verzoek gekregen advies ui t te brengen over 
Spier in gstraat 49 - 51 te Gouda. 
De corrmiss ie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteri 9tieke beeld 
ter plaatse mede wordt gewaarborgd door het p l aatsen van dit object op de 
gemeentelijke rncnurnentenlijst. 
In verband hiermee brengt de corrmissie u t hans advies uit over de plaatsing op de 
gemeente l ijke monumentenlijst van Spieringstraa t 49 -5 1 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 8 se ptember 1997 heeft de comnissie het door haa r u it 
te brengen advies over dit object behandeld . 

Beknopte geschiedenis 
De Spieringstraat werd in de eers te helf t van de dertiende eeuw met de Haven , de 
Peperstraat en de Groeneweg a l s onderdeel van een bewus t e stadsplanning aangelegd . De 
Gouwerncnding aan de zuidzijde werd tot de Spieringstraa tg rach t 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 Jeruzalem.straat was gelegen. Ook was in die ·periode 
sprake van Burchtstraat, verrncedelijk naar de voormalige rnctte ter plaatse van de 
Molenwerf. In de vijftiende ee uw kreeg de naam Spyerinx- of Spirincstraet de 
overhand. Het meest noord eli jke deel werd, toen hij aan beide zijden bebouwd raak t e , 
ook wel Dubbe l e Buurt genoemd. 
Vanaf het einde van de veertien de ee uw raakte dit dee l van de binnenstad vo lgebou wd 
met kl oosters en andere religieuze inst el lingen. Langs de Spieringstraat bevo nd en 
zich t ot de Reformat ie in 1572, tegelijk of ach t ereenvolgens het Margarethaklooster , 
het Mariaklooster, het Noodgodsgasthuis, het Sint-Elisabethgasthuis, het klooster Ten 
Viver en het Minderbroederk l ooster. Aan de zuidzijde lag het kasteelterrein van he t 
kasteel dat na 1360 langs de IJssel was gebouwd . 
Van dit percee l is bekend dat het in 1590 werd bebouwd, op het terrein van he t 
voorma.lige Margare t hakloos t er . In 1894 vond herbouw plaats in opdracht van koopllEil 
Simon Boot . 

Beschrijving 
In de jaren '30 tot dubbel woonhuis verbouwd pand u it het laatste kwart van de 
negentiende eeuw bestaande u i t een begane grond , een zolderverdieping en een zolder. 
Het bezit een bakstenen afgeknotte klokgevel met gepleisterde pui en het is voorzien 
van een mansardedak met gesll1CX)rde en rode verbeterde Hollandse pannen . 
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De begane grond bezit link s een venster en rechts daarvan een kozijn met recente 
deur, geprofileerd kalf en bovenlicht. Rechts daarvan bevind t zich een schuifvenster 
en uiters t r echts een l ater aangebracht kozijn met moderne deur, niet geprofileerd 
kalf en een bovenl i cht. 
Het stucwerk loopt to t door aan de bovenzijde van de borstwering van de 
zolderverdieping die wordt afges l oten door een gestucte band. Deze fungeert tevens 
als lekdorpel van twee erboven geplaatste schuifvensters. Boven deze vensters zi jn 
strekken gemet seld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgedekt met een ro lla ag en wordt afges l oten door een 
kroonlijst. 

Waardering 
Het object Spieringstraat 49- 51 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het l aatste kwar t van de 

negentiende eeuw; 
2] de geve l indeling evenwicht ig is ; 
3) de detailleringen nog grotendeels intact ziJn; 
4] de gevel zich goed voegt in de . s t raatwand . 

Conclusie 
Gel et op het bovenstaande acht de corrm.issie dit object een monument in de zin van 
artikel 1, lid 1 van de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook di t object te 
plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst . 

Hoogachtend, 
t . 
UDe secretaris, De voorzit~ 


