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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

1 2 MAART 1999 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98 .802, van de Monumentencom 

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

1, Amerika 2-11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7130 (nr .2), welk 

object eigendom is van 

~- -- nummer(s) 7131 (nr.4) welk object eigendom is van de heer .__ _____ .... 
_..__ _____ ..,, nummer(s) 7132 (nr.6-7) welk object eigendom is van de 

Veren iging van Eigenaars Klein Amerika 6-7, Klein Amerika 6, 2806 CA Gouda, welk object 

gesplitst is in de appartementen A 8116 A 1 (nr. 6) en A 8116 A2 (nr.7) welke eigendom zijn 

van mevrouw . . ~ ,-~~- nummer(s) 7133 (nr.9) welk 
ob·ect eigendom is van _____________________________ _J 

:===~=::!....: n.:.;ummer(s) 7134 (nr.11) welk object eigendom is van de heer ,___ _______ .....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 Klein Amerika 2-11 is van belang omdat: 

1) het complex beneden- en bovenwoningen van rond 1880 is met invloeden van het 

neoclassicisme; 

2] de gevelindeling van alle panden evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog overwegend intact zijn; 

4] het complex het monumentale karakter van de straatwand bepaalt. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Klein Amerika e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Klein Amerika 2, 6-7, 9, 11 staat 

de bestemming Wonen I heeft; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Klein Amerika 4 staat de 

bestemming Wonen en Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 
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dat de eigenaar van Klein Amerika 11 gehoord is en op 19 oktober 1998 telefonisch te kennen 

heeft gegeven dat de eigenaars van Klein Amerika 2-11 instemmen met het voornemen tot dit 

besluit; 

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 toep assing 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 2-11, kadastraa l bekend 

gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7130 (nr.2), 7131 (nr.4), 7132 (8116 A 1: nr.6, 

8116 A2: nr. 7), 7 133 _(nr.9), 7 134 (nr.11), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving. 

GOUDA, 16 FEB. 1999 
~~dster en wethouders voornoemd, 

/ ~;·;;~~;{aris. de burçiemeester, 
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gemeente monumenten 
gouda commissie 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

INGEKOMEN 
-. 

. ' 1 6 PEC, 1998 

ûntvangstbev.: L 
Afdoen voor: 

bezoekadres: 
gebouw buytener1 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres : 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

.SECTOR~Q 

---·- ~·----·-

Onderwe rp: 
Klein Amer ika 2-11 

Geacht college , 

Inleiding 

98.029631 

tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.802 

datum : 15 DEC. 1998 

De Monumentencomm issie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Klein Amerika 2-11 
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 tevens opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland in het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Project uitgevoerde inventarisatie. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumenten lijst van Klein Amerika 2-11 te Gouda. 

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

Beknopte geschiedenis 
In 1636 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 . 
Tot 1881was op dit terre in een boomgaard gelegen. In datzelfde jaar kocht Johannes de Jong en 
cons. timmerman een groot stuk grond (ter plaatse van de nummers 2 tot en met 11) langs het 
plantsoen om daar een complex van vijf beneden- en bovenwoningen te bouwen. Deze timmerman 
had de panden tot 1914 in bezit. In dat jaar verkocht hij ze op het linker pand na. Wellicht woonde 
hijzelf op nummer 2-3 , dat pas in 1940 werd verkocht. Tegenwoordig is allen het pand nummer 6-7 
nog als beneden- en bovenwoning in gebru ik. De overige woningen zijn samengevoegd en het 
betreffende deurkozijn vervangen door een (schuif)venster. 

Beschrijving 
De woonhu izen bestaan elk uit een begane grond , een verdieping en een zolder. De gevels zijn 
opgetrokken in rode baksteen en de puien zijn alle gepleisterd. 



De achtergevels zijn op verdiepingsniveau deels vanaf de openbare weg zichtbaar. De achterg evels 
van numm er 2 en 4 zijn in de loop der tijd ingrijpend gewijzigd en er staat een gezamenlijk langger ekte 
dakkapel in het dakschild boven de achtergevel. 
De overige achtergevels zijn in meer of mindere mate origineel. Ze zijn op de verdieping voorzien van 
een kozijn met deur en gedeeld bovenlicht en twee schuifvensters waarvan de onderramen een vier
en de bovenramen een tweeruits roedenverdeling bevatten. Op zolderniveau bevindt zich direct onder 
de daklij st een venster met gedeeld raam. De dakschilden zijn elk van een dakraam of -kapel 
voorzien. 

Nummer2 
Het pand heeft samen met nummer 4 een plat dak met dakschilden gedekt met aan de voorzijde 
gesmoorde en verder rode oude Hollandse pannen. De pui bezit links een kozijn met deur, kalf en 
bovenlicht, in het midden een gedeeld kozijn met twee schuiframen en rechts een smal schuifve nster. 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde lijst die tevens fungeert als 
lekdorpel voor de drie erboven gelegen schuifvensters van de verdieping. Alle kozijnen zijn geloogd en 
boven de vensters van de verdieping zijn segment bog en gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met in het fries twee liggende ramen. 
In het dakvlak is een brede dakkapel (gezamenlijk met Klein Amerika 4) met plat dak geplaatst. Het 
deel boven nummer 2 bezit drie ramen. 

Nummer4 
( Het pand heeft samen met nummer 2 een plat dak met schilden gedekt met aan de voorzijde 

gesmoorde en verder rode oude Hollandse pannen. De pui bezit links een kozijn met deur en 
bovenlicht en rechts een breed kozijn met drie deuren. 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde lijst die tevens fungeert als 
lekdorpel voor de drie erboven gelegen vensters met onder- en bovenramen van de verdieping. Alle 
kozijnen zijn getoogd en boven de vensters van de verdieping zijn segmentbogen gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdg estel met in het fries twee liggende ramen. 
In het dakvlak is een brede dakkapel (gezamenlijk met Klein Amerika 4) met plat dak geplaatst. Het 
deel boven nummer 4 bezit drie ramen. 

Nummer 6-7 
De gevel van nummer 6-7 fungeert als middenrisaliet van het blok. Het pand bezit een schilddak 
gedekt met rode oude Hollandse pannen De pui bezit links een kozijn met geornamenteerde 
paneeldeur, kalf en bovenlicht, in het midden een gedeeld kozijn met twee schuiframen en rechts een 
kozijn met deur en bovenlicht. 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde lijst die tevens fungeert als 
lekdorpel voor de drie erboven gelegen T-vensters van de verdieping. Alle kozijnen zijn geloogd en 
boven de vensters van de verdieping zijn segmentbogen gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgeste l met in het fr ies twee liggende ramen. 
In het dakvlak is een dakkapel met plat dak geplaatst waarvan beide draairamen zijn voorzien van een 

( . horizontale drieruits roedenverdeling. 

Nummer9 
Het pand bezit een schilddak gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. De pui bezit links 
een kozijn met deur, kalf en bovenlicht, in het midden een gedeeld kozijn met twee schuiframen en 
rechts een schuifvenster (oorspronkelijk een deur). 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofileerde lijst die tevens fungeert als 
lekdorpel voo r de drie erboven gelegen T-vensters van de verdieping. Alle kozijnen zijn getoogd en 
boven de vensters van de verdieping zijn segmentbogen gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met in het fries twee liggende ramen. 
In het dakvlak is een dakkapel met plat dak en twee draairamen geplaatst. 

Nummer 11 
Het pand bezit een schilddak gedekt met rode verbeterde Holland se pannen. De pui bezit links een 
schuifvenster, in het midden een gedeeld kozijn met twee schuiframen en rechts een kozijn met deur, 
kalf en bovenlicht. 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een hoge geprofilee rde lijst die tevens fungeert als 
lekdorpel voor de drie erboven gelegen T-vensters van de verdieping. Alle kozijnen zijn geloogd en 
boven de vensters van de verdieping zijn segmenbogen gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met in het fries twee liggende ramen . 
In het dakvlak is een dakraam geplaatst. 
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De huidige eigenaar trof onder de trap een plankje aan waarop, in potlood , staat vermeld: 'Deze 
huizen zijn afgetimmerd door G. de Bruin, J. Rietveld en W. de Jong 1880'. 

Waardering 
Het object Klein Amerika 2-11 is van belang omdat: 
1) het complex beneden- en bovenwoningen van rond 1880 is met invloeden van het 

neoclassicisme; 
2] de gevelindeling van alle panden evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog overwegend intact zijn; 
4] het complex het monumentale karakter van de straatwand bepaalt. 

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 voorzitter,~ 


