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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; 

Overw egende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.801, van de Monume nte ncom 

missie met bet rekking tot het plaatsen op de gemeente lijke monumen te nlijs t van het obj ect Klein 

l_ Amerika 1, kadast raal beken d gemeente Gouda, sect ie A, nummer(s) 2673, welk object 

eigendom is van mevrouw ------------~------------i ' is gebleken dat 
het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegd e redengevende 

beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Mon umentennota van 3 1 januari 1994 "Gouda, stad vo l cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het ob ject Klein Amerika 1 is van belang omdat: 

11 het een woonhuis is uit het derde kw art van de negentiende eeuw in de eclectische 

stijl; 

2] de geve lindeli ng evenw ichtig is; 

3] de deta illeringen nog intact zijn ; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebie d van het bestemmingsplan Klein Ameri ka e .o.; 

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

Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het objec t in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwku ndig e toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar op 7 okto ber 1998 telefonisch te kennen heeft gegeve n geen bezwaar te hebben 

tegen het voornemen tot dit beslu it ; 
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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 Klein Amerika 1, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie A, nummer(s) 2673, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA,' 16 FEB 1 1999 
1 

i 
Burgem9éster en wethouders voornoemd, 
de sec,Pétaris, de burgemeester, 

-. -•; 
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Aan 

gemeent~ 
gouda 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA . 

Onderwerp: 
Klein Amerika 1 

monumenten 
commissie 

INGEKOMEN 

16 DEC, 1998 

:ontvangstbev.: L 

Afdnen voo,r-: 

. ; 

tel./doorkiesnr .: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.801 

98.029630 

Geacht college, 

Inleiding 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

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

·v(;!rz.:. 

datum: 1 5 DEC, 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Klein Amerika 1 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 Klein Amerika 1 te Gouda . 

In de openbare vergadering van 5 oktober 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
In 1597 komt de naam Karnemelksloot het eerst voor . De naam heeft te maken met het feit dat over 
dit water de karnemelk ten behoeve van de varkenshouderij binnen de stadsmuren werd aangevoerd. 
Dat gebeurde per zogenaamde karnemelkschouwtjes . In 1936 werd het gebied bij het bolwerk van de 
Tiendeweg 'Halve Maen' genoemd. Met de sloop van de vestingwerken werd het gebied ingericht als 
plantsoen naar een ontwerp van J.D. Zocher uit Haarlem. Al snel heette dit gebied in de volksmond 
'het Amerikaantje'. De herkomst van de naam is onbekend . Het huidige winkel/ woonhuis op de hoek 
van de Karnemelksloot en Klein Amerika werd in het derde kwart van de negentiende eeuw gebouwd. 
De gevels werden in 1920 verbouwd naar het in 1918 goedgekeurde verbouwplan . De opdrachtgever 
was de koopman Nathan Mogendorff . 

Beschrijving 
Winkel/ woonhuis op de hoek van de Karnemelksloot en Klein Amerika uit het derde kwart van de 
negentiende eeuw waarvan de gevels in 1920 werden verbouwd. Het pand bestaat uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder. Het bezit een rode bakstenen gevel en een schilddak gedekt met 
gesmoorde oude Hollandse pannen. 

Voorgevel 
De gevel aan de Karnemelksloot bezit een pui die aan de bovenzijde is afgesloten door een recente 
vlakke puibalk . De hoek is op de begane grond afgeschuind en voorzien van een kozijn met 
winkeldeur, kalf en twee bovenlichten. links bevindt zich een kozijn met deur, kalf en twee · 



bovenlichten . Rechts bevindt zich boven een bakstenen borstwering een breed kozijn met etalage en 
vijf bovenlichten. Alle bovenlichten bevatten glas-in-lood . De verdieping bezit twee getoogde 
schuifvensters waarboven segmentbogen met akroterien zijn gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een hoofdgestel met architraaf, fries, een bloklijs en een 
geprofileerde gootlijst. In het dakvlak is een oorspronkelijke dakkapel met plat dak en pilasters 
geplaatst die twee getoogde schuiframen bevat. 

Rechter zijgevel 
De gevel aan Klein Amerika is gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Rechts van de afgeschuinde 
hoek bevindt zich, boven een bakstenen borstwering, een breed kozijn identiek aan dat in de 
voorgevel. Rechts is een smal schuifvenster geplaatst. 
De verdieping bezit links een hoog smal en rechts een breder schuifvenster. De schuifvensters zijn 
alle getoogd en zijn daarboven voorzien van een schijnsegmentboog. De gevel bevat twee reeksen 
ankers. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst. In het dakvlak is links een kleine 
schoorsteen opgemetseld. 
Tegen de achterzijde staat een aanbouw bestaande uit een begane grond en een plat dak waarop een 
dakterras is gerealiseerd. In de gepleisterde achtergevel van het woonhuis aan de Karnemelksloot 
bevindt zich een recent kozijn met deur , raam en twee bovenlichten . De gevel is aan de bovenzijde 
afgesloten door een gootlijst. 

Waardering 
Het object Klein Amerika 1 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis is uit het derde kwart van de negentiende eeuw in de eclectische stijl; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog intact zijn; 
4] 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. 

Hoogachtend, 
~- ·----.. 

§De ~Gr:_~taris, De voorzittA' 


