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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 december 1997, nr. MC97.889, van de Monumentencom

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

Spieringstraat 121-123, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3419, welk 

object eigendom is van Punseliewafel B.V., Tuinstraat 22, 2801 ZR Gouda, 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 gewaàrdeerd is: 

Het object Spieringstraat 121-123 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een pakhuis met bovenwoning van rond 1900; 
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de gevelindeling evenwichtig is; 

de detaillërihgen nog grotendeels intact -zijn; --- -:_ .;~,;-_ 

het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

5] de gevel zich goed voegt in de straatwand . 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP); 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 
. -· -·,.~ 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waa_rop het object stáàt -cl~ b~st~Jnr:'1i_~g Wonen Il 

heeft, waarbij ontheffing van wonen mogelijk is en een industriële bakkerij ·is toegestaan; . 
·-~ -~~ .~-,\-~~-·-·.:'"; ..... , ,_, \: --

dat het object in gebruik is als woning/bedrijf; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 
... -. 

dat de eigenaar gehoord is en nadat de situatie ter plaatse is bekeken en de begrenzing van 

hetgeen op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst is vastgesteld bij de oude 

achtergevel van Spieringstraat 121-123 heeft de eigenaar 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 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 Spieringstraat 121-123, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3419, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 FEB. 1998 
ster en wethouders voornoemd, 

de burgemeester, 
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datum: 19 december 1997 

De Monumentenconrniss i e heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Spierings t raat 121-123 te Gouda . 
De commissie is van mening, da t handhaving van het historisch karakteristieke beeld 
ter plaatse mede wordt gewaarborgd door het plaa t sen van dit object op de 
gemeentelijke monument enlijst . 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde 
inventarisatie ten behoeve van het Monument en Inventarisatie Project . 
In verband hiermee brengt de cormrissie u thans advies uit over de plaa t sing op de 
gemeentelijke monumentenlijst van Spieringstraat 121-123 te Gouda. 

I n de openbare vergadering van 8 sep t ember 1997 heeft de commissie het door haar uit 
te brengen advies over dit object behandeld . 

Beknopte geschiedenis 
De Spieringstraa t werd in de eerste helft van de dertiende eeuw met de Haven , de 
Peperstraat en de Groeneweg als onderdee l van een bewuste stadsplanning aangelegd. De 
Gouwemonding aan de zuidzijde werd tot de Spieringstraatgracht vergraven. Vanaf 1361 
werd deze s t raa t 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 pe ri ode 
sprake van Burchtstraat, vermoedelijk naar de voormalige motte ter plaatse van de 
Mol enwerf . In de vijftiende eeuw kreeg de naam Spyerinx- of Spirincstraet de 
overhand . Het meest noordelijke deel werd , toen hij aan beide zi jden bebouwd raakte, 
ook wel Dubbele Buurt genoemd. 
Vanaf het ei nde van de veert i ende eeuw raakte dit deel van de binnensta d volgebouwd 
met kloosters en andere re ligi euze instellingen. Langs de Spieringstraat bevo nden 
zich tot de Reforma t ie in 1572 , tege li jk of achtereenvo l gens het Margarethaklooster, 
het Mariaklooster, he t Noodgodsgast huis, het Si nt -Elisabethgasthuis , het klooster Ten 
Viver en het Minderbroederklooster. Aan de zuidzijde lag het kas t eel t errein van het 
kastee l dat na 1360 l angs de IJssel was gebouwd . 
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1411 is bebouwd . Uit f oto's 
blijkt dat hier tot 1903 een pand met een klokgevel stond, dat eigendom was van 
boomkweker de Goey. Deze wilde het pand slech t s verbouwen . De t ekeningen zijn 
bewaard. Uiteindel i jk ve r kocht hij het en de nieuwe eigenaar, dhr. Groenendijk, liet 
het vervangen door het huidige pand. 
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Beschrijving 
Pakhuis met bovenwoning uit 1903 bestaande uit een begane grond, een verdieping en 
een zolder. Het bezit een bakstenen gevel met sierbanden en een zadeldak: gedekt met 
rcxie Hollandse pannen . 
De pui bezit links een kozijn met deur en bovenlicht, in het midden een kozijn met 
twee deuren met authentieke roosters en rechts een schuifvenster. 
De borstwering van de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een lijst, 
die tevens als waterdoi:pel voor de drie erboven gelegen schuifvensters fungeert. 
De borstwering van de zolder wordt aan de bovenzijde afgesloten door een lijst, die 
tevens als waterdoi:pel voor de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert. 
Alle bovenramen zijn gevuld met glas - in-lood. Boven alle gevelopeningen zijn 
segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De sluitstenen zijn van 
diamantkoppen voorzien. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. 
De hoog opgaande gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

De bescherming strekt zich uit tot en met de achtergevel van het beschreven pand aan 
de , Spieringstraat. 

Waardering 
Het object Spieringstraat 121-123 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een pakhuis met bovenwoning van rond 1900; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
5) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de comnissie 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. 

f 
Hoogachtend, 

De secretaris, De voo~er, 


