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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98. 706, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Punt 

11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2850, 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 

kwalite iten " als volgt gewaardeerd is: 

Het object Punt 11 is van belang omdat: 

1 J het een complex van bedrijfspand en woonhuis is met een zeer bijzondere geschiedenis 

en gevels die aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 

eeuw zijn gew ijzigd c.q. tot stand gekomen; 

het een deel van de in -oorsprong veertiende -eeuwse kelder~ ·:bevat ·van het vóormal ige 

kasteel van Gouda ; 

3] het pand in de loop der eeuwen een bijzondere geschiedenis heeft gekend, onder meer 

als volmolen; 

4) het woonhuis tegen de achterzijde in de stijl van de Art Nouveau is gebouwd; 

5] de gevelindeling van zowel bedrijfspand als woonhuis evenwichtig is; 

6] de detailleringen overwegend intact zijn; 

7] het pand markant is gelegen als afsluiting van een deel van de Punt en aan het 

Houtm ans pi antsoen. 

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 Baanstraat; 

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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 vero~dening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Punt 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, 

sectie C, nummer(s) 2850, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 1 DEC. 1998 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Punt 11 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 Punt 11 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 15 juni 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies 
over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam Punt heeft te maken met het puntvormige bolwerk dat in de tweede helft van de zestiende 
eeuw op last Willem van Oranje werd aangelegd. Tot die tijd bevond zich hier (vanaf 1360) het kasteel 
van Gouda. De straat kwam tot stand na de sloop van de vestingwerken in de vorige eeuw . 
In 1360 werd het kasteel van Gouda op deze plaats gebouwd, dat successievelijk werd uitgebouwd en 
verbouwd. 
Het huidige complex bestaat uit een bedrijfspand, de zogenaamde Volmolen langs de Punt en een 
woonhuis tegen de achterzijde. 
Onder de volmolen is een deel van de in oorsprong veertiende-eeuwse kasteelkelders bewaard 
gebleven. Deze zijn in de vijftiende eeuw verbouwd. Het kasteel werd in 1577 gesloopt met 
uitzondering van de chartertoren en een muur langs de ljssel en de toren aan de Haven. In 1631 werd 
op de funderingen van het kasteel de volmolen gebouwd. 
De huidige voorgevel van de volmolen waarvan de kern nog steeds uit de zeventiende eeuw dateert, 
werd in 1918 vernieuwd . De zijgevel langs de Punt werd in 1860-70 hoger opgetrokken en de 
gevelindeling daarvan werd in 1903 gewijzigd. 
De kasteelkelders zijn in 199. aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument. 



Beschrijving 
De volmolen 
De volmolen dateert in oorsprong uit 1631 en bezit een voorgevel uit 1918. Het pand bestaat uit een 
kelder, een begane grond , een verdieping en een zolder en staat aan drie zijden vrij. 

Voorgevel 
Het pand bezit een gestucte voorgevel met speklagen in rode baksteen en is voorzien van een 
schilddak uit de periode 1860-'70 dat is gedekt met rode oude Hollandse pannen. Het dak sluit bij de 
achtergevel aan op de hoger opgaande gevel van het belendende pand. 
De begane grond bezit links een kozijn met deur , kalf en bovenlicht. Ongeveer in het midden van de 
voorgevel is een breed getoogd kozijn geplaatst met recente garagedeuren, een kalf en een 
dichtgezet bovenlicht. Aan weerszijden van deze gevelopening bevindt zich breed hoog gedeeld kozijn 
met elk twee schuiframen waarvan de zowel de onder- als de bovenramen een vierruits 
roedenverdeling bevatten. Erboven zijn rode bakstenen segmentbogen gemetse ld. De 
segmentboogopeningen hebben gestucte geschilderde boogvullingen. 
De verdieping bezit vier brede, in drieën gedeelde, hoge kozijnen. Beide buitenste kozijnen bevatten in 
het midden schuifraam waarvan het onderraam een vier- en het bovenraam een achttienruits 
roedenverdeling bezit en aan weerszijden daarvan een schuifraam met gedeeld onderraam en een 
bovenraam met zesruits roedenverdeling. De middelste twee kozijnen zijn vrijwel hetzelfde 
vormgegeven, maar bezitten in het midden twee deuren, een recent hekwerk en een lagere 
onderdorpe l. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudig geprofileerde gootlijst, met 
daaronder gevelbreed staand metselwerk. Ter plaatse van de zoldervloer zijn drie muurankers 
zichtbaar. 

Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel bezit links een kozijn met elk twee schuiframen met gedeelde bovenramen, 
daarnaast een kozijn met deur , vier gedeelde kozijnen met twee schuiframen en een schuifvenster. 
Links in de gevel bevindt zich een kleine zandstenen gevelsteen , voorzien van een cartouche en het 
jaartal 1631. De verdieping bezit van links naar rechts vijf vensters met gedeelde bovenramen, een 
breed en hoog kozijn met twee deuren en een venster met gedeeld bovenraam. Direct boven de 
vensters bevindt zich de gootlijst. Ter plaatse van de zoldervloer is een reeks muurankers 
aangebracht. 

Linker zijgevel 
Tegen de gevel aan het park is ongeveer in het midden het woonhuis in de stijl van de Art Nouveau 
gebouwd. Het geveldeel van de volmolen, rechts van het woonhuis, is gestuct en op kelderniveau 
stroomt de gracht van de Spieringstraat. Daarboven bevindt zich een gevelsteen met diamantkop en 
het jaartal 1824. Op de begane grond bevindt zich links een venster met draairaam. De verdieping 
bevat een gekoppeld kozijn met twee ramen , elk met een zesruits roedenverdeling. De tweede 
verdieping bezit een venster met een onderraam en gedeeld bovenraam. 
Het geveldeel van de volmolen, links van het woonhuis, is opgetrokken in gele ijsstenen en ter plaatse 
van de overgang tussen begane grond en verdieping bevindt zich een schuingemetselde 
strekken laag. De begane grond is voorzien van drie getraliede getoogde schuifvensters met elk een 
gedeeld bovenraam. Erboven zijn rode segmentbogen gemetseld die ter plaatse van de geboorte met 
elkaar zijn verbonden door een rode speklaag. 

Inwendig 
Inwendig bevindt zich nog de zware zeventiende-eeuwse balkconstructie. De kelder dateert in 
oorsprong uit de veertiende eeuw, maar werd in de vijftiende eeuw van spitsbogen voorzien. De kelder 
maakt onderdeel uit van het archeologische monument. 

Woonhuis 
Het woonhuis is opgetrokken in gele baksteen met rode bakstenen speklagen en bogen . Vrijwel alle 
kozijnen bezitten in- en uitgezwenkte bovenhoeken en de tussenliggende zwikken zijn gedecoreerd 
met stucwerk waarin bloemen en planten, in de stijl van de Art Nouveau . De bovenzijde van de gevels 
zijn afgesloten met overhoekse siertandlijsten en bakgoten. 
Dit bouwdeel bestaat uit een kelder, een begane grond, een verdieping en een zadeldak met rode 
tuiles-du-Nord. 
De rechter gevel bezit op de begane grond een kozijn met drie deuren, die openen op een balkon. De 
tweede verdieping is voorz ien van een venster. 
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De kopgevel is links driezijdig uitgebouwd en rechts op de begane grond voorzien van een 
afgeschuinde hoek. De laatste is voorzien van een schuifvenster waarvan het bovenraam een 
achtruits roedenverdeling heeft. Links daarvan bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht dat een 
waalfruits roedenverdeling heeft. De begane grond bevat links in elke zijde een smal schuifvenster met 
een achtruits roedenverdeling. De verdieping is voorzien van een balkon met gedecoreerde zuilen. 
Hierop rust een ingezwenkt dak dat is afgesloten met een geprofileerde gootlijst. Rechts van het 
balkon bevindt zich een rondboogvormig venster dat drie schuiframen bevat. Het middelste is breder 
dan beide buitenste. Het middelste bovenraam bevat een twaalf- en de buitenste een negenruits 
roedenverdeling. 
Boven de kopgevel bevindt zich een vierkante torenopbouw die is voorzien van een achthoekig 
tentdak met rode schulppannen en een omgaande rode bakstenen geprofileerde lijst, die tevens als 
lekdorpel fungeert voor het in elke zijde aangebrachte liggende venster waarvan het raam een 
drieruits roedenverdeling bezit. 
De linker gevel bezit op de begane grond vijf schuifvenster. De middelste drie zijn breder dan beide 
buitenste en bezitten een bovenraam met zestienruits roedenverdeling. Beide buitenste bovenramen 
bezitten een twaalfruits roedenverdeling . De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde 
afgesloten met een rode bakstenen lijst die tevens al lekdorpel dient voor de twee erboven gelegen 
rondboogvormige vensters. De vensters bevatten elk drie schuiframen waarvan het middelste breder 
is dan beide buitenste. Het middelste bovenraam bevat een zestien- en beide buitenste een 
negenruits roedenverdeling. In het dakvlak erboven bevindt zich een dakkapel met zadeldak en een 
makelaar. Het draairaam bezit een vierruits roedenverdeling. 

Waardering 
Het object Punt 11 is van belang omdat: 
1] het een complex van bedrijfspand en woonhuis is met een zeer bijzondere geschiedenis en 

gevels die aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw zijn 
gewijzigd c.q. tot stand gekomen; 

2] het een deel van de in oorsprong veertiende-eeuwse kelders bevat van het voormalige kasteel 
van Gouda; 

3] het pand in de loop der eeuwen een bijzondere geschiedenis heeft gekend, onder meer als 
volmolen; 

4] het woonhuis tegen de achterzijde in de stijl van de Art Nouveau is gebouwd; 
5] de gevelindeling van zowel bedrijfspand als woonhuis evenwichtig is; 
6] de detailleringen overwegend intact zijn; 
7] het pand markant is gelegen als afsluiting van een deel van de Punt en aan het 

Houtmansplantsoen. 

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 voorzitter,-"""' 


