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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum:- 1 JUN ZDDé 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van ·15 april 1998, nr. MC98.620, van de Monumentencommissie 

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

Haven 336, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3052, welk object 
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 volgt gewaardeerd is: 

Het object Nieuwe Haven 336 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een oorspronkelijk woonhuis uit het einde van de 

zeventiende eeuw; 

3] 
er nog enkele ·; oudere detaillerin ·gen- zoals de püibalk' ;~aànwezitj ~ îint 

de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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 Il 

heeft; 

· dat het object in gebruik is als werkplaats; 

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 verander ing van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebru ik niet mogel ijk zouden zijn; 

dat wijzig ingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restaur atie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verorden ing rekening is gehouden met de gebruik smo

ge lijkhe id van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwe Haven 336 , kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3052, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, O 2 JUNI .1998 VERZONDEN 3 0 JUNI 1998 

ster en wethouders voornoemd , 
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Onderwerp: 
Nieuwe Haven 336 

Geacht college, 

Inleiding 
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INGEKOMEN 

· · 1 6 APR. 19'7'8 

Orytyengstbev.: L 
. Afdoe.Il voer:· 

t . 

tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.620 

bezoekadres: 
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correspondentie-adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum: 1 5 APR, 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Nieuwe Haven 
336 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 
monumentenl ijst van Nieuwe Haven 336 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 gesch iedenis 
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. 
Bebouwing op dit perceel is in ieder geval bekend sinds 1593. Het huidige pand kwam aan het 
einde van de zeventiende eeuw tot stand. In de puibalk bevindt zich nog een oog waaraan de haak 
van de oorspronkelijke luifel kon worden bevstigd. De top is waarschijnlijk in de achttiende eeuw 
gewijzigd. 

Beschrijving 
Oorspronkelijk woonhuis daterend uit het einde van de zeventiende eeuw. Het smalle pand bestaat 
uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het bezit een vlakke geschilderde bakstenen 
gevel en is voorz ien van _een zadeldak met rode Hollandse pannen. 
De begane grond bevat een gevelbrede opening met een kozijn waarin deuren en een gedeeld 
bovenlicht zijn geplaatst. De begane grond bezit nog de originele puibalk. De borstwering van de 
verdieping is voorzien van twee geprofileerde lijsten . Erboven bevindt zich een breed schuifvenster . 



Zowel het onder- als het bovenraam bezitten een tienruits roedenverdeling. Erboven is een rollaag 
gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde als tuitgevel met een gemetselde rollaag afgesloten. In de topgevel 
zijn drie muurankers aangebracht. 

Waardering 
Het object Nieuwe Haven 336 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een oorspronkelijk woonhuis uit het einde van de zeventiende 

eeuw; 
2] er nog enkele oudere detailleringen zoals de puibalk, aanwezig zijn; 
3] de gevel zich goed voegt in de straatwand . 

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. 

Hoogachte nd, 

~D . l'1 e-.12ecretans, De voorzittd' 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 531723 

onderwerp correct ie op beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingen besluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-beslu it nr. 98.9770d.d . 2 j uni 1998 is de publiekrechte lijke beperking 'Gemeente lij k Monument' 
gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraa l perceel 

650 
Nieuwehaven 336 
gemeente Gouda GDA 01 B 3052 

De in dit besluit opgenomen kadastrale percee lsaandu iding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden : 

Op het perceel GDA 01 B 3052 bevindt zich nog een tweede gemeentel ijk monument met andere 
adresaandu iding. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking gemeentelijk monument te worden gevest igd op het perceel 
gemeente Gouda, sectie GDA 01 B 3052 ( gedeel telijk , zoa ls aangegeven op bijgevoegd kaartje), 

Afgegeven d.d. 19 mei 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Ge9i~;;0 ~ keling, 

gemeente 
gouda 
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