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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 
1 2 MAART 1999 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.804, van de Monumentencom 

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

Amerika 14, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7136, welk object 

eigendom is van de erven van wijlen de heer ..._ _____ ~------~------.....l 
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", zoa ls 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als vo lgt gewaardeerd is: 

Het object Klein Amerika 14 is van belang omdat: 

1] het een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw met invloeden van de 

neorenaissancestijl betreft; 

2] de gevelinqeling grotendeels evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog gedeeltelijk intact zijn; 

41 het pand zich goed voegt in de straatwand. 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object mat ig is; 

dat mevrouw 

besluit; 

gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit 
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dat plaatsing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doe lma tig 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 verorden ing 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 14, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sect ie A, nummer(s) 7136, op de lijst als bedoe ld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 16 FEB. 1999 
/ ~~-{te}1en wethouders voornoemd, 

, rlA sP.cr':la:i-s. \ de burçiemeester, -
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Klein Amerika 14 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 14 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 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 terrein een boomgaard gelegen . In datzelfde jaar kocht Bastiaan Mullaart en cons. 
metselaar dit kavel langs het plantsoen om daar een woonhuis te bouwen. Het pand werd al in 1887 
verkocht aan Van Straaten de klederbleker. 

Beschrijving 
Woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond en een 
zolderverdieping. Het pand bezit een lijstgevel van rode baksteen en heeft een mansardedak gedekt 
met rode oude Hollandse pannen. 
De pui is gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. De borstwering wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een geprofileerde band die tevens fungeert als lekdorpel voor de twee erboven 
gelegen schuifvensters. Langs de vensters loopt een stang. Links van de vensters bevindt zich een 
kozijn met deur , geprofileerd kalf en bovenlicht. Boven de getoogde gevelopeningen zijn 
segmentbogen aangegeven die zijn voorzien van akroterien. 
De pui wordt aan de bovenzijde afgesloten door een brede geprofileerde lijst die tevens fungeert als 
lekdo rpel voor de twee erboven gelegen vensters op de verdieping . De oorspronkelijke schuiframen 
zijn vervangen door boven - en onderramen met ventilatieroosters. · 
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De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel waarvan het fries twee 
rechthoekige velden bezit en erboven een eenvoudig geprofileerde kroonlijst. 

Rechter zij- en achtergevel 
De rechter bakstenen zijgevel is gesausd en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op 
de muur. De begane grond bezit, hoog in de muur, een klein venster. Rechts uit het midden bevindt 
zich een dichtgezette rechthoek ige opening die aan de bovenzijde is afgesloten door een rollaag . Ter 
hoogte van de verdiepingvloer en vliering bevindt zich een reeks ankers. In het dakvlakbevindt zich 
een dakraam. 
De achtergevel is een gepleisterde lijstgevel waar de ramen recent et cetera zijn vervangen . De 
begane grond bevat een kozijn met twee deuren en een bovenlicht en de verdieping twee vensters. 

Waardering 
Het object Klein Amerika 14 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw met invloeden van de 

neorenaissancestijl betreft; 
2] de gevelindeling grotendeels evenwichtig is; 
3) de detailleringen nog gedeelte lijk intact zijn; 
4) het pand 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, 

~ 0 d è~retaris. De voorzitter ,h"l 


