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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 april 1998, nr. MC98.616, van de Monumentencommissie 

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

Haven 112, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2290, welk object 
eigendom is van de heer ..._ ______________ ~---------l ' 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 gewa~rdeerd is: 

Het object Nieuwe Haven 112 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis met een voorgevel uit 1 !;}28 in de stijl van 

het Inter Bellum; 

;-..2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid bezit. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

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 niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen 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 ond~Hdelen 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 Nieuwe Haven 11 2, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer{s) 2290, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 2 JUNI 1998 VERZONDEN 3 0 JUNI 1998 

~ester en wethouders voornoemd, ~t;:i;ris,_ de burgemeester, 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Nieuwe Haven 
112 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 Nieuwe Haven 112 te Gouda. 

1 n de openbare vergadering van 16 februari 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Omstreeks het midden van de veertiende eeuw, ten tijde van de eerste stadsuitleg, is aan de 
noordzijde van de stad de "Nieuwe Haven" gegraven. De percelen aan de zuidzijde van de gracht 
werden kort voor 1350 en die aan de noordzijde meteen na 1350 uitgegeven om te bebouwen. In 
de jaren dertig van de twintigste eeuw werd het water van de Nieuwehaven gedempt. 
Van dit perceel is in ieder geval bekend dat het sinds 1592 werd bebouwd en samengevoegd in 
1620. Een ouder pand werd in 1914 verbouwd. Waarschijnlijk is toen een mansardedak 
aangebracht. In 1928 kwam, in opdracht van de Diaconie Nederlands Hervormde gemeente 
Gouda, naar een ontwerp uit 1926, in de stijl van het Inter Bellum de huidige voorgevel tot stand. 

Beschrijving 
Woonhuis met een voorgevel uit 1928. Het bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. 
Het pand is voorzien van een bakstenen gevel en een mansardedak gedekt met rode oude 
Hollandse pannen. 
De begane grond bezit links een breed T-venster . Rechts daarvan is een kozijn met deur en 
bovenlicht geplaatst. 



De zolderverdieping bezit een breed kruiskoz ijn met onder draairamen en boven klapramen. Boven 
de gevelopeningen is een rollaag met erboven een bloktandlijst gemetseld. Het gevelvlak is 
verlevendigd met behulp van uitspringende bakstenen lijsten. De verdieping bezit aan weerszijden 
twee hoger opgetrokken penanten in verticaal siermetselwerk dat zich trapsgewijs naar boven toe 
verbreedt. De gevel wordt aan de bovenzijde recht afgesloten door een gemetselde rollaag 
waarboven een loden afdekking met een schulprand is aangebracht. 

Waardering 
Het object Nieuwe Haven 112 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis met een voorgevel uit 1928 in de stijl van het 

Inter Bellum; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid bezit. 

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

Hoogachtend, 

~secretaris, De voorzi,d' 


