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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Datuny 1 , . , •• 

: ~ Ju~: ·1nn's 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.638, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentel ijke monumentenlijst van het object 

Nieuwehaven 148, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3296, welk object 
eigendom is van _______________________________ .....J 

. 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 148 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis met een doorgang naar een achtergelegen 

hofje, van rond 1800; 

·-::::c· ~--=--~::-2] 

3] 
de gevel ziçh.-;goed voegt in de straatwand; : - ---i",&:·~~\-"",_ ,-,.;;i;'~=.,_-. 0 ,-;s,.,~~-';,.h.•.;...- ·.,-:. 

• ·:J;-_ - -::-;..-=- ~,_- -- ~~ . --- --~ ., - ... -~ ~- ·-- .. 

de gevel nog de zeventiende-eeuwse gevelsteen van het voormalige Hofje yan Tams 

bevat; 

4] het pand herinnert aan de periode dat hier een liefdadigheids inste lling was gevestigd. 

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 winkel; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigena ren gehoord zi}n en hebben ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 



- 2 -

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 verord ening 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 148, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3296, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

-~- -

GOUDA, 2.1-JULI 1998 
' 

ter en wethouders voorn 

t-2 VERZONDEN 2 8 AUG. 1998 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Nieuwe Haven 
148 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 148 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 eet.iw, 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. 
Bepouwing op dit perceel is bekend sinds 1480. Op 17 februari 1654 werd door Maria Tams een 
hofje voor de armen van de lutherse gemeente gebouwd. Het hofje stond dan ook bekend als het 
lutherse hofje/ erf. In de jaren vijftig werden de achterliggende huisjes gesloopt vanwege 
bouwvalligheid. Het huis aan de straat dateert van rond 1800. 

Beschrijving 
Woonhuis van een voormalig hofje van rond 1800 bestaande uit een begane grond en een 
zolderverdieping. De pui is gepleisterd en de topgevel is opgetrokken in gele IJsselsteen. Het pand 
is voorzien van een zadeldak met rode betonpannen. De begane grond bevat links een breed 
schuifvenster. In het midden bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht. Rechts bevindt zich 
een lage doorgang die doorloopt tot. tegen het buurpand. In de doorgang is een smeedijzeren 
hekwerk geplaatst. De opening is aan de bovenzijde afgesloten door een latei waarboven een 



ovale gevelsteen is aangebracht met daarin het wapen van Maria Tams en het jaartal 1657. 
Resten van de oude polychromie zijn nog zichtbaar. Onder het wapen is in zwartgeschilderde 
letters de tekst "FONDATIE-VAN-MARIA TAMS" aangebracht. De linker wand van de doorgang is 
opgetrokken in gasbeton. 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde puilijst. 
De zolderverdieping is voorzien van een kozijn met twee draairamen. Boven deze gevelopening is 
een rode bakstenen rollaag gemetseld . De gevel is aan de bovenzijde als tuitgevel met een rollaag 
in rode baksteen afgesloten. Het rechter schouderstuk en de tuit zijn verdwenen. In de gevel zijn 
enkele muurankers aangebracht. 

Tijdens een bezoek aan het inwendige is gebleken dat het pand op de begane grond is verbonden 
met het linker buurpand en dat het intern vrij ingrijpend is gewijzigd. Zo is het onderste deel van 
het rechter dakschild uitgebouwd. De bakstenen achtergevel is afgeknot, geschilderd en nog deels 
voorzien van vlechtingen. De doorgang naar het voormalige hofje hoort, inclusief het hek, 
tegenwoordig bij een achtergelegen pand. 
Twee elementen zijn van belang: het feit dat in het pand de toegang was gevestigd naar het 
achtergelegen Hofje van Tams en de bewaard gebleven gevelsteen boven de poort. Kortom, de 
doorgang als element alsmede de voorgevel van het pand zijn behoudenswaardig. 

Waardering 
Het object Nieuwe Haven 148 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis met een doorgang naar een achtergelegen 

hofje, van rond 1800; 
2] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
3] de gevel nog de zeventiende-eeuwse gevelsteen van het voormalige Hofje van Tams bevat; 
4] het pand herinnert aan de periode dat hier een liefdadigheidsinstelling 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, 

De secretaris, De voorzitt~ 


