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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A ; 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUN 7nn 
Paraaf: 

Overwegende, ------dat u it de inhoud van de brief van 21 april 1998, nr. MC98.625, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Vest 202-

204-206, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2546 (nr.202-204) en 2548 

(nr.206), welk object eigendom is van de erven van wijlen 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 202-204-206 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand/woonhuis uit het eerste kwart van de 

twintigste eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het pand markant is gelegen aan de Vest; 

5] het als ijsfabriek is gebouwd en als zodanig uniek is in Gouda. 

dat door het Rijk de waarde van het object Vest 202-204 is aangegeven in het kader van het 

Monumenten Inventarisatie Project (MlP); 

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 bouwkund ige toestand van het object matig is; 

dat de erven 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 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 202-204 -206, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2546 (nr.202-204) en 2548 (nr.206), op de lijst 

als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 8 JUNI 1998 
ter en wethouders · voornoemd, 

de burgemeester, 
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bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

gemeente monumenten 
go u da-,·-«r:omm;ssie··~ 

correspondentie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Vest 202-204-
206 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 gemeentelijke 
monumentenlijst van Vest 202-204-206 te Gouda. 

In 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 onmid_delijk achter de stadswallen. Na de ontmanteling in de 
eerste helft van de negentiende eeuw werd de vrijgekomen grond nagenoeg geheel bebouwd met 
bedrijfsbebouwing. . 
Het huidige complex is gebouwd als de Goudsche Coöperatieve IJsfabriek Willem Barendsz. Vanaf 
ongeveer 1860 ontdekte men verschillende technieken om kunstmatig ijs te fabriceren. Tot die tijd 
werd natuurijs, dat in de winter werd 'gewonnen' in kelders opgeslagen. Gouda kreeg haar eerste 
ijsfabriek in 1911. Dat het een coöperatie was hoeft niet te verbazen, want verschillende bedrijven 
konden ijs gebruiken voor koelprocedes of conserving van bederfelijke waar. Het bedrijf werd op 
deze plaats gevestigd omdat de Goudsche Melkinrichting vlakbij lag en het water van de Turfsingel 
een goede vervoersmogelijkheid bood. Het complex bestaat uit een hoog middendeel dat wordt 
geflankeerd door lagere ~ouwdelen. 



Beschrijving 
Middelste bouwdee l 
Bedrijfspand/woonhuis uit 1911 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. Het is voorzien van bakstenen gevels, die zijn verlevendigd met brede gestucte 
banden en heeft een plat dak met dakschilden die zijn gedekt met grotendeels rode kruispannen. 
De pui bezit links een kozijn met oorspronkelijke deur , kalf en hoog bovenraam. Het bovenraam 
heeft een vierruits roedenverde ling en aan de onderzijde vier kleine ruiten. 
In het midden bevindt zich een breed kozijn met twee deuren, kalf en hoog bovenlicht. Dit 
bovenraam bezit een verticale driedeling die kleinere verdeling kent. Rechts bevindt zich een hoog 
venster met in hoofdopzet dezelfde indeling als naastgelegen bovenraam. Boven alle openingen 
zijn segmentbogen gemetseld. 
Op de borstwering van de verdieping is in een gevelbreed gestuct vlak de tekst "HANDELSHUIS F 
& CJ BOER" aangegeven. 
De verdieping bezit drie schuifvensters met bovenramen die een drieruits roedenverdeling bezitten. 
Erboven zijn gestucte lateien geplaatst. Ongeveer vanaf de zoldervloer vertrekken aan beide 
zijkanten, uitgemetselde penanten die zijn voorzien van gedecoreerde gestucte bekroningen. De 
gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een boogfries en een houten bakgoot op bakstenen 
klossen. 
In het midden breekt een stenen topgevel door de gootlijst heen. Die topgevel wordt geflankeerd 
door uitgekraagde penanten die hoger opgaan dan de rechte houten afsluiting van de topgevel. 
Deze penanten worden eveneens bekroond door gedecoreerde gestucte bekroningen. Tussen deze 
penanten bevindt zich een venster met draairamen en drieruits bovenraam. 

Achtergeve l 
( \ De achtergevel van het hoofdgebouw is op de begane grond uitgebouwd. Op het platte dak van dit 

deel is een balkon gecreeerd dat wordt afgesloten door een eenvoudige metalen ballustrade. 
De begane grond bezit links een segmentboogvormige opening waarin later een rechthoekig kozijn 
is geplaatst met twee deuren. De boog zet zich hierboven voort en is gevuld met ramen. In het 
midden bevindt zich een dichtgemetselde rechthoekige opening waarboven een gestucte latei en 
een segmentboog. Rechts bevindt zich een segmentboogvormige nis. Boven beide bogen zijn 
segmentbogen gemetseld. De gevel van de begane grond is op de hoeken benadrukt door 
uitgemetselde penanten met gedecoreerde gestucte bekroningen. 
De verdieping is links voorzien van twee schuifvensters waarvan de ramen een drieruits 
roedenverdeling hebben en rechts van een kozijn met deur en gedeeld bovenlicht. Rechts bevindt 
zich een klein venster. Boven deze gevelopeningen zijn gestucte lateien en segmentbogen 
aangebracht. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een boogfries en een bakgoot. De hoeken zijn 
benadrukt door uitgemetselde penanten met gedecoreerde gestucte bekroningen. 
In het dakschild erboven bevinden zich twee dakramen. 

Rechter bouwdee l 
Het rechter bouwdeel bestaat uit een begane grond en is voorzien van een plat dak. De pui heeft 
een hoog venster met een vergelijkbare driedeling als het naastgelegen venster. De gevel wordt 
aan de bovenzijde afgesloten door een gemetselde sierballustrade. De ballustrade wordt op de 
rechter hoek bekroond door een uitkragende penant met een gedecoreerd gestuct opzetstuk. 

Achtergevel 
De zijgevel van het rechter bouwdeel is blind. De achtergeve l ervan is voorzien van een 
segmentboogvormige blindnis. Rechts daarvan bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht. De 
gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een gemetselde sierballustrade, die op de hoeken 
is voorzien van een uitkragende penant met een gedecoreerd gestuct opzetstuk. 

Linker bo uwdee l 
Bedrijfspand uit het eerste kwart van de twintigste eeuw bestaande uit een begane grond en een 
zolderverdieping. Het bezit een bakstenen gevel en is voorzien van een driezijdig schilddak met 
deels rode en deels gesmoorde oude Hollandse pannen. 
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De pui bezit links een breed kozijn met authentieke deuren, in het midden een venster met gedeeld 
onderraam en een bovenraam met drieruits roedenverdeling, en rechts een kozijn met authentieke 
deur. Boven de gevelopen ingen is staand metselwerk aangebracht, dat aan de bovenzijde een 
driehoek vormt. 
De zolderverdiep ing heeft in het midden een hoge segmentboogvormige opening waarin een kozijn 
met laaddeur is geplaatst. De topgevel volgt de vorm van het dak en wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een gemetselde rollaag. 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel is bekleed met horizontale houten delen. In het dakvlak erboven bevinden zich 
twee dakramen. 

Achtergevel 
De achtergevel is links voorzien van een horizontaal geplaatst venster met gedeeld raam en rechts 
een breed kozijn met twee deuren. Erboven is over de hele gevelbreedte een waterslag gemetseld, 
waarboven de gevel is bekleed met hout. In het dakschild staat een later geplaatste brede 
dakkapel met plat dak. 

Waarder ing 
Het object Vest 202-204-206 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand/woonhuis uit het eerste kwart van de 

twintigste eeuw; 
2] de gevelindeling evenwicht ig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het pand markant is gelegen aan de Vest ; 
5] het als ijsfabriek is gebouwd en als zodanig uniek is in Gouda. 

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. 

Hç,ogachtend, 

f De ·: : 'èretaris_ De voorz itter _ 


