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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.807 , van de Monumentencom 

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

Nieuw ehaven 222-224, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2171, we lk 

object eigendom is van Firma A .J. Hageman en Zoon, Nieuwehaven 218, 2801 ED Gouda, 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 Nieuwehaven 222-224 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een pakhuis met bovenwoning van rond 191 O; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detai lleringen overwegend intact zijn; 

4) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binne nstad West; 

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 toesta nd van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitt ing en geen bezwaar heeft gemaakt tegen 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 wij zigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals besch reven in 

hoofdstuk 4.4.1 va n bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumenta le onderde len de Subs idieverordening Stadsvernieuwing van 

to epassing is; 

dat overigens bij toep assing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monume nt; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. ove r te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 222 -224, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2171, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 16 FEB. 1999 

( 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Nieuwehaven 224 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 Nieuwehaven 224 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 
Omstreeks het midden van de veertiende eeuw, ten tijde van de eerste stadsuitleg, is aan de noordzijde van de 
stad de "Nieuwe Haven" gegraven. De percelen aan de zuidzijde van de gracht werden kort voor 1350 en die aan 
de noordzijde meteen na 1350 uitgegeven om te bebouwen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd het 
water van de Nieuwehaven gedempt. 
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1598 is bebouwd. Rond 1910 werd het ingrijpend verbouwd 
door de toenmalige eigenaar Ernst Radix, metselaar. 

Beschrijving 
Pakhuis met bovenwoning van rond 1910 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. 
Het pand is voorzien van een bakstenen gevel en een zadeldak met voorschild, gedekt met rode verbeterde 
Hollandse pannen. 
De begane grond is links voorzien van een kozijn met deur en bovenlicht. Rechts bevindt zich een kozijn met twee 
pakhuisdeuren. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters. Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood en erboven zijn 
segmentbogen gemetseld met gele aanzet- en sluitstenen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakvlak erboven staat een dakkapel met een 
schuifraam waarvan onder- en bovenraam zijn gedeeld. 

Links van het pand bevindt zich een steeg. De linker zijgevel is blind op twee horizontaal geplaatste vensters op 
de verdieping na. In het linker en rechter dakvlak staat een lange dakkapel. 
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Waardering 
Het object Nieuwehaven 224 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een pakhuis met bovenwoning van rond 191 O; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen overwegend 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. 

Ho!)gachtend, 

te S~r°etqriS, De voorzitter, Ä" 


