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Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 april 1998, nr. MC98.618, van de Monumentencommissie 

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

Haven 308-312 (even)/Regentesseplantsoen Ba-9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, 

nummer(s) 3501 en 3500, welk object met het nummer 3501 (Nieuwe Haven 308-

312/Regentesseplantsoen Ba) eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), Klein Amerika 

20, 2806 CA Gouda en het object met het nummer 3500 (Regentesseplantsoen 9) eigendom is 

van Stichting De Samenwerking, Achterwillenseweg 22a, 2805 JX Gouda, is gebleken dat het 

object - cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschr ijving; 

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 çultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

s0De objecten Nieuwe Haven 308, 308a, 310 en 312/ Rege.ntesseplantsoen 8a-9 zijn van belang 

omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een scholencomplex tussen de -Nieuwe haven en het 

Regentesseplantsoen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw; 

21 het is ontworpen in de eclectische stijl; 

31 de voormalige schoolmeesterswoning aan Regentesseplantsoen 9 nog intact is; 

41 de gevelindeling van alle bouwdelen evenwichtig is; 

51 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

61 de gevels aan de Nieuwehaven zich goed voegen in de straatwand; 

71 de delen aan het Regentesseplantsoen markant zijn gelegen; 

8] het complex herinnert aan de schoolfunctie die hier was gevestigd; 

dat door het Rijk de waarde van de objecten .Regentesseplantsoen Sa en 9 is aangegeven in het 

kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP); 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Nieuwe Haven 308-

312/Regenstesseplantsoen Ba staat de bestemming Openbare en Bijzondere Doeleinden en 

Wonen heeft; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Regentesseplantsoen 9 staat de 

bestemming Wonen ! heeft; 



- 2 -

dat het object Nieuwe Haven 308 -312 in gebruik is als verenigingsgebouw; 

dat het object Regentesseplantsoen Sa in gebruik is als cultureel gebouw; 

dat het object Regentesseplantsoen 9 in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object Nieuwehaven 308 -312 redelijk is; 

dat de bouwkundige toestand van het object Regentesseplantsoen Sa matig is; 

dat de bouwkundige toestand van het object Regentesseplantsoen 9 goed is; 

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

het voornemen tot dit besluit; 

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 w ijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumenta le onderde len 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; 

1. 

..=..-•. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Haven 308-312 

(even)/Regentesseplantsoen Sa-9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, 

nummer(s) 3501 (Nieuwe Haven 308-312/Regentesseplantsoen Sa) en 3500 

(Regentesseplantsoen 9), 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 
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De Monumentencomm issie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Nieuwe Haven 
308, 308a, 31 O en 312/ Regentesseplantsoen 8a-9 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. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten 
behoeve van het Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentëlijke 
monumentenl ijst van Nieuwe Haven 308, 308a, 310 en 312/ Regentesseplantsoen 8a-9 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 werd het water van de Nieuwehaven gedempt. 
In de negentiende eeuw bevonden zich op deze percelen woonhuizen die in 1874 werden gesloopt. 

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw opende de gemeente op nr. 308 de nieuwbouw voor 
de Tweede Kosteloze School (de latere Openbare Lagere School nr. 2). Op nr. 312 werd 
tegelijkertijd de Openbare Bewaarschool nr. 2 geopend. Al spoedig was er op de lagere school zo'n 
ruimtegebrek dat men geen andere keus had dan de boventallige leerlingen, kleuteronderw ijs te 
laten genieten. ln 1889 kocht de gemeente daarom ook de tussenliggende drie panden op en liet 
aannemer/ architect H.J. -Nederhorst nog een eenheid van vier lokalen in dezelfde eclectische stijl 
bouwen om de lagere school uit te breiden. In de jaren daarna veranderden de scholen 
verschillende keren van naam en werden ook andere scholen zoals de rooms katholieke Petrus 



Canisius en weer later de Christelijke Kweekschool op Reformatorische Grondslag De Driestar van 
Krabbendijke in het complex ondergebracht. 
Het complex strekt zich achter Nieuwehaven 310-312 uit tot aan het Regentesseplantsoen 
mummer 8A. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was die overigens in gebruik als distribut iekantoor . 
Ook Regentesseplantsoen 9 hoort bij het complex Dit woonhuis uit het laatste kwart van de 
negentiende eeuw heeft men destijds bij het scholencomplex betrokken als schoolmeesterswoning. 

Beschrijving 
Het in etappes tot stand gekomen complex is grotendeels gebouwd in de periode 1884-1891/1893. 
Het complex bestaat uit drie bakstenen schoolgebouwen aan de Nieuwehaven, die onderling 
verbonden zijn door drie bakstenen terugspringende tussendelen. Deze tussendelen bestaan elk uit 
een begane grond en worden gedekt door een plat dak. 
De linker tussenbouw , tussen Nieuwe Haven 314 en het schoolgebouw Nieuwe Haven 310 draagt 
het huisnummer 312. Het linker schoolgebouw is 310 genummerd. Het middelste schoolgebouw 
heeft nummer 308a en het rechter schoolgebouw nummer 308. De beide andere tussendelen zijn 
ongenummerd . 
In het verlengde van Nieuwehaven 310-312 staat een bouwdeel dat zich tot aan het 
Regentesseplantsoen uitstrekt en het nummer 8A heeft. 
Aan het Regentesseplantsoen staat tenslotte de schoolmeesterwon ing en wel op nummer 9. 

Nieuwehaven 
De linker tussenbouw (nr. 312) 
In het midden van de gevel bevindt zich een breed getoogd kozijn waarin glasdeuren zijn geplaatst. 
De gedrukte segmentboog is omgeven door een geprofileerde gestucte lijst die als band in de 
gevel wordt voortgezet. Daaronder loopt eveneens over de hele gevelbreedte, een smalle 
geprofileerde gestucte band. 
De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gestucte lijst met daarboven een rechthoekig 
gevelelement en een gestucte band. 

Schoolgebouw Nieuwe Haven 310 
Het pand bestaat uit een begane grond en een zolder en heeft een bakstenen voorgevel die is 
voorzien van hoeklisenen met gemetselde kapitelen . De lijstgevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een reeks gemetselde blokken waarboven een vlakke uitgemetselde band op een 
rollaag en een geprofileerde gootlijst zijn aangebracht. Het pand is voorzien van een schilddak 
gedekt met grijze betonpannen. De hoge borstwering van de begane grond bevat drie 
terugliggende rechthoekige gevelvlakken omgeven door rollagen. De borstwering wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gestucte waterlijst die tevens de onderdorpel vormt 
voor drie erboven geplaatste getoogde vensters. Het linker en het rechter venster zijn 
schuifvensters waarvan de onderramen een vierruits roedenverdeling bezitten en gedeelde 
bovenramen. Het middelste venster bevat onder twee gedeelde stolpramen. De vensters worden 
aan de bovenzijde omgeven en met elkaar verbonden door een gevelbrede rollaag. 

De middelste tussenbouw (tussen nr. 310 en 308a) 
In het midden van de gevel is een breed getoogd kozijn aangebracht waarin glasdeuren zijn 
geplaatst. De gedrukte segmentboog is omgeven door een geprofileerde gestucte lijst die als band 
in de gevel wordt voortgezet. Daaronder loopt eveneens over de hele gevelbreedte, een smalle 
geprofileerde gestucte band. 
De gevel wordt afgesloten door een geprofileerde gestucte lijst met daarboven een rechthoekig 
gevelelement en een gestucte band. 

Schoolgebouw Nieuwe Haven 308a 
Dit pand bestaat uit een begane grond en een zolder en heeft een bakstenen voorgevel die is 
voorzien van hoeklisenen met gemetselde kapitelen. De lijstgevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een reeks gemetselde blokken waarboven een vlakke uitgemetselde band en een 
geprofileerde gootlijst zijn aangebracht. Het pand is voorzien van twee schilddaken gedekt met 
grijze betonpannen. De pui bezit vier brede paarsgewijs geplaatste vensters met bakstenen 
waterslagen . Elk venster bevat twee onder- en bovenramen. De onderramen zijn verdeeld in twee 



stolpramen, met daaronder twee kleine vaste ramen. De bovenramen hebben een zesruits 
roedenverdeling. Erboven bevindt zich staand metselwerk. In het midden, boven de vensters 
bevindt zich een rechthoekig gecementeerd vlak, waarin voorheen een tegeltableau van de Petrus 
Canisiusschool was geplaatst. 

De rechter tussenbouw 
Deze gevel is tweemaal zo breed als die van de beide andere tussendelen en bevat twee brede 
segmentboogvormige openingen met elk twee glasdeuren. De bogen zijn omgeven door een 
geprofileerde gestucte lijst die als band in de gevel wordt voortgezet. Daaronder loopt eveneens 
over de hele gevelbreedte , een smalle geprofileerde gestucte band. Midden tussen de vensters 
bevindt zich een gecementeerde rechthoekige blindnis. De gevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een vlakke gestucte band. 

Schoolgebouw Nieuwe Haven 308 
Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder en heeft een bakstenen 
voorgevel. De lijstgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een reeks gemetselde blokken 
waarboven een vlakke uitgemetselde band op een rollaag en een gootlijst is aangebracht. Het pand 
is voorzien van een schilddak gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. 
De hoge borstwering van de begane grond wordt aan de bovenzijde afgesloten door een 
gemetselde waterlijst die tevens de onderdorpel vormt voor drie erboven geplaatste getoogde 
schuifvensters. De onderramen bezitten een vierruits roedenverdeling en de bovenramen zijn 
gedeeld. 
Ook de drie getoogde vensters van de verdieping bezitten een onderdorpel die wordt gevormd door 
een gemetselde wate rlijst op borstweringhoogte. Daaronder is een tweede waterlijst aangebracht. 
De indeling van alle vensters is in principe gelijk. Het middelste venster bevat echter onder 
gedeelde stolpramen. Bvoen de vensters zijn segmentbogen gemetseld. 

Tegen de linker zijgevel is halverwege een hoge aanbouw met een plat dak gemetseld. De naar de 
straat gerichte gevel van deze aanbouw bezit aan de bovenzijde drie kleine vierkante vensters . De 
gevel wordt afgesloten door een boeiboord. 

De rechter zijgevel is met uitzondering van enkele kleine vierkante vensters in het midden van de 
verdieping blind. 

De achtergevel aan het Regentesseplantsoen heeft een indeling identiek aan die van de voorgevel. 

Regentesseplantsoen 
Schoolgebouw Regentesseplantsoen 8A 
Het pand bestaat uit een begane grond en een zolder en heeft een bakstenen voorgevel die is 
voorzien van hoeklisenen met gemetselde kapitelen. De lijstgevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een reeks gemetselde blokken waarboven een vlakke uitgemetselde band op een 
rollaag en een geprofileerde gootlijst zijn aangebracht. Het pand is voorzien van een schilddak 
gedekt met grijze betonpannen. De hoge borstwering van de begàne grond bevat twee 
terugliggende rechthoekige gevelvlakken omgeven door rollagen in gele baksteen. De borstwering 
wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gestucte waterlijst. Deze lijst is in het 
midden onderbroken door een geloogd deurkozijn waaromheen de lijst zich voortzet. De lijst vormt 
tevens de onderdorpel voor twee erboven geplaatste geloogde en thans dichtgezette vensters. De 
dichtgezette vensters worden aan de bovenzijde omgeven en met elkaar verbonden door een 
gevelbrede rollaag. 

Schoolmeesterswoning Regentesseplantsoen 9 
Woonhuis bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het vrijstaande pand 
heeft gemetselde lijstgevels en een hoog schilddak gedekt met nieuwe rode Hollandse 
(beton?)pannen. 



De voorgevel 
De voorgevel is opgetrokken vanaf een laag hardstenen plint en voorzien van hoeklisenen. De 
begane grond bezit links en rechts een T-venster. In het midden bevindt zich de entree die bestaat 
uit een kozijn dat aan beide zijden is voorzien van een pilaster en wordt overspannen door een 
geprofileerde luifel op twee gedecoreerde consoles. Het kozijn bezit dubbele deuren met 
geprofileerde panelen, een kalf en een bovenlicht. 
Meteen boven de luifel wordt de verdieping op borstweringhoogte afgesloten door een 
geprofileerde waterlijst. 
Deze lijst fungeert tevens als lekdorpel van de drie erboven gelegen T-vensters. 
Boven alle gevelopeningen zijn gele bakstenen strekken gemetseld. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoog hoofdgestel met gedecoreerde 
consoles en geprofileerde kroonlijst. In het dakvlak boven de voorgevel bevindt zich een klein 
dakraam. 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel bezit zowel op de begane grond als de verdieping, twee T-vensters. Erboven zijn 
gele bakstenen strekken gemetseld. 
De gevel wordt afgesloten door een hoge geprofileerde kroonlijst. 
In het dakvlak bevindt zich een hoge gemetselde schoorsteen en een tweetal dakramen. 

Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel bezit, voor zover zichtbaar, op de verdieping rechts een T-venster , waarboven 
een gele bakstenen strek is gemetseld. 
De gevel wordt afgesloten door een hoge geprofileerde kroonlijst. 

Waardering 
De objecten Nieuwe Haven 308, 308a, 310 en 312/ Regentesseplantsoen 8a-9 zijn van belang 
omdat: 
1J het een goed voorbeeld is van een scholencomplex tussen de Nieuwehaven en het 

Regentesseplantsoen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw; 
2J het is ontworpen in de eclectische stijl; 
3] de voormalige schoolmeesterswoning aan Regentesseplantsoen 9 nog intact is; 
4] de gevelindeling van alle bouwdelen evenwichtig is; 
5) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
6] de gevels aan de Nieuwehaven zich goed voegen in de straatwand; 
7) de delen aan het Regentesseplantsoen markant zijn gelegen; 
8] het complex herinnert aan de schoolfunctie die hier was gevestigd; 

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, 

- -~etaris, Devoor4. 



Beschermd gemeentel ijk monument Nieuwehaven 308-312 (even)/ Regentessep lantsoen 8a-9 
monumentnummer 648 

Op 2 juni 1998 is Nieuwehaven 308-312 (even)/ Regentesseplantsoen 8a-9 aangewezen tot gemeen telijk 
monument. 

In januari 2007 is de volgende bescherming geconstateerd: 

Nieuwehaven 308-312 (even) / Regentesseplantsoen 8a-9 vormt een objectbelemmering voor de 
kadastrale percelen 

B 3500 
B 3683) 
B 3684) de laatste twee ontstaan uit B 3501 ( B 3682 is tuin, behorend bij Regentesseplantsoen 8) 


