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Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 21 april 1998, nr. MC98.623, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Vest 16, 

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3448, 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 Vest 16 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand gebouwd in 1899 en verbouwd in de 

periode 1909-191 O; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog gedeeltelijk intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

51 het pand markant gelegen is op de hoek van de Vlamingstraat en aan de .Turfsingel; 

61 het pand herinnert aan de industriele funct ies die eeuwenlang aan de Vest waren 

gevestigd. 

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 Binnenstad West; 

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

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft 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 Vest 16, kadastraal bekend gemeente Gouda, 

sectie D, nummer(s) 3448, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Vest 16 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 
monumentenlijst van Vest 16 te Gouda. 

1 n de openbare vergadering van 9 maart 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam Vest volgt uit de ligging onmiddelijk achter de stadswallen. Na de ontmanteling in de 
eerste helft van de negentiende eeuw werd de vrijgekomen grond nagenoeg geheel bebouwd met 
bedrijfsbebouwing . In het begin van de twintigste eeuw was de Vest geen doorgaande verbinding 
langs de singelgracht omdat delen in gebruik waren bij de Koninklijke Plateelbakkerij 'Zuid-Holland', 
de Plazuid. Later werd de verbinding met de Verlorenkost hersteld. 
Het huidige object kwam tot stand in 1899 en werd in 1908 verbouwd tot Coöperatieve 
Graanmaalderij De Boerenbond. 

Beschrijving 
Het gebouw dateert uit 1899 en werd in yerband met de nieuwe functie van graanmaalderij, 
verbouwd in de periode 1909-1910 . Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder. Het pand bezit bakstenen gevels. De voorgevel staat evenwijdig aan de Vest. Het 
mansardedak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. 



Voorgeve l 
De begane grond bezit links twee vensters en een breed kozijn met twee ramen en een deur . 
Rechts daarvan bevinden zich twee vensters, een breed kozijn met twee deuren en twee vensters. 
Alle vensters en kozijnen zijn aan de bovenzijde getoogd en recentelijk opnieuw ingevuld. Erboven 
zijn segmentbogen gemetseld. In die bogen zijn reclamebakken geplaatst. 
De verdieping is van links naar rechts voorzien van drie vensters , een kozijn met laaddeur, vier 
vensters en een kozijn met laaddeur. De vensters van de verdieping bevatten stalen ramen met 
een achtruits roedenverdel ing. Alle gevelopeningen zijn getoogd en erboven zijn segmentbogen 
gemetseld . Ter plaatse van de verdiepingvloeren zijn reeksen muurankers aanwezig. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een zinken mastgoot. 

Rechter zijgevel 
De zijgevel aan de Vlamingstraat bezit op de begane grond drie vensters, die recentelijk zijn 
ingevuld zoals in de voorgevel. In de topgevel zijn twee smalle strookvensters aangebracht. In het 
gevelvlak bevinden zich tweemaal drie muurankers boven elkaar. De topgevel is aan de bovenzijde 
afgesloten door vier gemetselde rollagen en is op de hoeken afgeschuind. 

Achtergeve l 
De achtergevel staat in de gracht van de Turfsingel en bezit in het midden over de volle 
gevelhoogte een kozijn met laadopening. In het geveldeel links daarvan bevinden zich op de 
begane grond van links naar rechts een venster, een breed kozijn met twee deuren en een 
bovenraam met zesruits roedenverdeling en een venster. Rechts van de hoge laadopening bezit de 
begane grond een kozijn met deur, een venster, een breed kozijn met twee deuren en een vens ter. 
Alle vensters bevatten stalen ramen met _een negenruits roedenverdeling. De twee vensters rechts 
van de laadopening zijn hoger dan die links ervan. 
De verdieping bevat links van de laadopening van links naar rechts een venster, een kozijn met 
deur en een venster . Rechts van de laadopening bevinden zich twee vensters, een kozijn met deur 
en een venster . Alle vensters bevatten stalen ramen met een achtruits roedenverdeling. Alle 
gevelopeningen zijn getoogd en erboven zijn segmentbogen gemetseld. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een zinken mastgoot. Links en rechts van de 
laadopening breekt een houten dakkapel met zadeldak en laaddeur door de goot heen. De rechter 
dakkapel heeft een dakoverstek op schoren. Ter plaatse van de verdiepingvloer en de zoldervloer 
is in de gevel een reeks muurankers zichtbaar . 

Linker zijgevel 
Tegen de linker zijgevel staat een laag bouwdeel bestaande uit een begane grond en een zolder 
met zadeldak gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen. Links bevindt zich een getoogd 
kozijn met deur en een bovenlicht met drieruits roedenverdeling. Rechts is een stalen getoogd 
raam geplaatst met een negenruits roedenverdeling. Boven de gevelopeningen zijn segmentbogen 
gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen. 
De linker zijgevel van het hoofdpand is aan de bovenzijde afgeknot en afgesloten door een 
mastgoot. 

Waardering 
Het object Vest 16 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbee ld is van een bedrijfspand gebouwd in 1899 en verbouwd in de periode 

1909-1910 ; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detai lleringen nog gedeeltelijk intact zijn; 
4) de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het pand markant gelegen is op de hoek van de Vlamingstraat en aan de Turfsingel; 
6] het pand herinnert aan de industriele functies die eeuwenlang aan de Vest waren gevestigd . 
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Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commiss ie 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, 

-...., 
f! De.....secretaris. De voorzAll':t 


