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Nr.: 98.9773 Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 april 1998, nr. MC98.617, van de Monumentencommissie 

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

Haven 116-118, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2288, welk object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Nieuwe Haven 116-118, Nieuwe Haven 116, 

2801 EC Gouda, welke is gesplitst in het appartement B 3033 A 1, welke eigendom is van de 

erven van wijlen de heer _____ ~~--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--en het appartement 

B 3033 A2, welke eigendom is van de heer -------------------~ ' 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 vo lgt gewaardeerd is: 

Het object Nieuwe Haven 116-118 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand/woonhuis in de trant van de Jugendstil 

uit het begin van de twintigste eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid bezit. 

dat het object ligt in het geb ied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning/bedrijf; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben 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 iri 

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 Nieuwe Haven 116-118, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2288 (3033 A 1 t/m A2), 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 JUt41 1998 
ter en wethouders voornoemd, 
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Geacht college, 

Inleiding 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Nieuwe Haven 
116-118 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 116-118 te Gouda. 

In 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 wèrd het water van de Nieuwehaven gedempt. 
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval in 1589 werd bebouwd. Een plan tot het 
verbouwen van het pand tot werkplaats met bovenwoning werd in 1909 goedgekeurd. De herbouw 
werd in opdracht van de letterzetter Martinus Mal/on in de trant van de Jugendstil uitgevoerd. 

Beschrijving 
Bedrijfspand/woonhuis uit 1909, bestaande uit een begane grond, ~en verdieping en een 
zolderverdieping . Het pand is voorzien van een bakstenen gevel met spekbanden. Het voorschild 
van het mansardedak is gedekt met grijze kruispannen en de overige schilden met rode Hollandse 
pannen. 
De begane grond heeft een gevelbrede pui die aan beide zijden is afgezet met penanten en aan de 
bovenzijde is afgesloten door een geprofileerde puibalk. De penanten zijn gedecoreerd met 
siersnijwerk en voorzien van geprofileerde bekroningen. De pui bevat in het midden een driedelige 
etalage boven een borstwering. De etalage wordt geflankeerd door smalle penanten en recent 
aangebrachte deuren. Bovenaan bevinden zich vijf bovenlichten. In het midden van de borstwering 



van de etalage is een gevelsteen aangebracht met de tekst "de eerste steen gelegd door Lowie 
Mallon oud 11 jaar 14/4 1909". 
De verdieping bezit drie schuifvensters waarboven segmentbogen zijn gemetseld. De boogvulling 
bevat siermetselwerk in rood en geel visgraatmotief. Tussen de vensters vertrekken twee smalle 
uitgemetselde penanten. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met eén gestucte architraaf, een 
fries met siermetselwerk en een geprofileerde bakgoot op gedecoreerde consoles. In het midden 
breekt een stenen dakkapel door het hoofdgestel. De penanten van de verdieping zetten zich in 
deze topgevel voort en hiertussen bevindt zich een schuifvenster met erboven een strek. De kapel 
is aan de bovenzijde recht afgesloten door een geprofileerde kroonlijst die over de penanten wordt 
omgezet. 

Waardering 
Het object Nieuwe Haven 116-118 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand/woonhuis in de trant van de Jugendstil uit 

het begin van de twintigste eeuw; 
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 Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

' 
eoe 'S~cretaris, De voorzit~ 


