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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

1 2 MAART 1999 
Overweg ende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.806, van de Monumentencom

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

Molenwerf 2a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4027, welk object 

eigendom is van --------------------~----------..../ 
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 pand Molenwerf 2A is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een magazijn uit het eerste kwar t van de tw intigs te 

eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is en de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

3] een dergelijk pand uniek is in de Goudse binnenstad. 

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

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

Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaar telefonisch gehoord is en heeft ingest emd 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 

toepass ing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening reken ing is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

I. over t e gaan tot plaatsing van het object Molenwerf 2a, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 4027, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

11. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

n wethouders voornoemd, 
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datum: 1 5 DEC, 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Molenwerf 2A 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 monumentenl ijst 
van Molenwerf 2A 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 geschieden is 
De oudste kern van Gouda moeten we, gezien de resultaten van recent onderzoek, zoeken bij de Molenwerf . 
Hoogstwaarschijnlijk lag hier in de twaalfde of dertiende eeuw een motte van de Heren van der Goude. Het land 
was eigendom van de Graven van Holland. Vermoedelijk in de veertiende eeuw werd hier een windmolen 
gebouwd . In 1369 besloot Jan van Blois het land uit te geven en hij kocht een pand aan de Oosthaven zodat hij 
de werf daarvandaan kon ontsluiten. Ook aan de oostzijde werd een nieuwe straat aangelegd die "liep op den hof 
van miins Heren". Dit deel moest worden opgehoogd "omdat dat Hof veel te lag he was" . Het hof waarvan hier 
sprake is lag ten oosten van de Sint-Janskerk . In totaal werden aan de Molenwerf 16 percelen uitgegeven. 
Het onderhavige pand staat tegen de achterzijde van Oosthaven 13 dus buiten de eigenlijke vluchtburg. Het kwam 
in 1906totstand als magazijn van koopman Hermanus Johannes Bik. In 1921-1922 werd de raampartij gewijzigd 
in opdracht van Thomas Johannes Sliedrecht en cons. die handelde in leer en schoenen . · 
In 1995 werd het pand ingrijpend verbouwd, waarbij de historische waarden goed zijn gerespecteerd . 

Beschrijving van het pand 
Voormalig magazijn bestaande uit een souterra in, een begane grond , drie verdiep ingen en een plat dak. 
De gevel bezit een betonnen borstwering, twee gevel hoge bakstenen zij penanten en een bakstenen bovenbouw. 
De onderste drie verdiepingen bezitten een gevelbrede glasinvulling van 45 ruiten. De begane grond is echter in 
het midden voorzien van twee deuren in plaats van zes ruiten. Tussen de verdiepingen bevinden zich stalen 
leggers . 



De bakstenen bovenbouw bezit links en rechts een rechthoekige horizontale opening. De linker opening is bij de 
laatste verbouwing ingevuld met een venster met twee draairamen. De bovenbouw is aan de bovenzijde afgesloten 
door een bakstenen tandlijst en een bakstenen band die aan de bovenzijde is afgewerkt met zink. 

Waardering 
het pand Molenwerf 2A is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een magazijn uit het eerste kwart van de twintigste eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is en de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
3] een dergelijk pand uniek is in de Goudse binnenstad. 

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, 

~-; --SèG.fetaris, De voorzitter,...H"' 


