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Paraaf. t 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 jun i 1999, nr. MC99.515, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument en het registreren op de 

gemeentelijke monumentenlijst van het object Punt 13-15, kadastraal bekend gemeente Gouda, 

sectie C, nummer(s) 2851 (Punt 13), welk object eigendom is van _________ ....... 

···--· ~ -··--~ ----~.:.:.:_-_-_-_-_-_-_-~_-_-_-_-_-_-_-_~_-_-_-_---=----1 en nummer(s) 2852 (Punt 15), welk 

object eigendom is van ::::::---------------------------.....J 
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: 

De objecten Punt 13-15 zijn van belang omdat: 
· · ~, 1] het twee woonhuizen van rond 1900 zijn met è~JEzeer bijzondere geschiedenis; 

2] het een deel van de in oorsprong · veertieiai l !'.'ëeuwse kelders bevat van'·het voormalige 
kasteel van Gouda; 

3] de panden in de loop der eeuwen een bijzondere geschiedenis hebben gekend, onder meer 
als kasteel en volmolen; 

4] de gevelindeling van beide panden evenwichtig is; 
5] de detaill~ringen overwegend intact zijn; 
6] de panden markant zijn gelegen als afsluiting van een deel van de Punt en aan het . 

Houtmansplantsoen. 

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 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaren van Punt 13 om de aanwijzing tot gemeentelijk monument hebben verzocht en 

· hiermee instemmen; 

dat de eigenaren van Punt 15 geen bezwaar hebben tegen de aanwijzing van het object tot 

gemeentelijk monument; 

_ ___ j 
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dat aanwijzing tot gemeentelijk monument en registratie op de gemeentelijke 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 Subs idie verordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepass ing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument en de registratie van het object 

Punt 13-15 op de gemeentelijke monumentenlijst, kadastraal bekend gemeente Gouda, 

sect ie C, nummer(s) 2851 (Punt 13) en 2852 (Punt 15) als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2 9 JUNI 1999 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 

VERZO-NOEN 2 0 JULI 1999 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.99.14882/ 14191, van 2·9 JUNI 1999 

Monumentnummer: 728 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

oonhuis uit 1901- 1902 bestaande uit een souterrain , een begane grond, een verdieping e 
en zolder. Het pand is voorzien van een gepleisterde voor- en achtergevel en bezit ee 
ansardedak met voorschild, gedekt met rode opnieuw verbeterde pannen . De voor- en 

chtergevel zijn verlevendigd met speklagen. Die in de voorgevel zijn gestuct en voorzie 
ugendstilvoorstellingen die zijn weggeschilderd. De speklagen in de achtergevel zijn in rod 
aksteen uitgevoerd. 

oorgevel 
e voorgevel bezit op het mveau van het souterrain rechts twee horizontaal geplaatst 

ensters met klepramen. 
e begane grond is links voorzien van een gestuct portiek ·dat toegankelijk is middels een 
emetselde trap en een houten kruisgewelf met knop bezit. In de achterwand bevindt zich een 
ozijn met deur en bovenlicht. De zijwanden zijn gedecoreerd met rechthoekige en rond 
elden met in het midden een vrouwshoofd. Rechts van het portiek zijn twee vensters 
angebracht waarvan de originele schuiframen zijn vervangen door onder- en bovenramen. 
e verdieping bezit in het midden een rechthoekige erker met plat dak. Beide zijden van d 

rker zijn voorzi~n van een smal onder- en bovenraam. De voorzijde bezit in het midden ee 
reed en aan weerszijden een smal onder- en bovenraam. De erker is aan de bovenzijd 
fgesloten door een daklijst. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 en 3 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 
Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nurnrner(s): 2851 (nr. 13) en 2852 (nr. 15) 



Vervolg omschrijving Punt 13-15 

Aan weerszijden van de erker bevindt zich een schuifvenster. Boven alle gevelopenin
gen zijn gestucte schijnstrekken aangebracht. Deze waren van jugendstilmotieven 
voorzien die vrijwel zijn weggeschilderd . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries en een uitstekende daklijst. 
In het dakschild boven de voorgevel staat een dakkapel met plat dak en twee draaira
men. 
Tegen de linker zijgevel staat de lagere volmolen waardoor een deel van de zijgevel in 
zicht is gebleven. Dit deel is blind en gestuct. 

Achtergevel 
Het souterrain is tot de halve hoogte zwart geschilderd en van een gevelbrede afzaat 
voorzien die tevens doorloopt over de huurpanden. In het midden bevindt zich hoog in 
de gevel een segmentboogvormig kozijn met deur die vanuit het plantsoen bereikbaar is 
via een stalen trap. Aanweerszijden bevindt zich een getralied segmentboogvormig 
venster. Het odnerraam draait. 
De begane grond bezit links een kozijn met twee naar binnen draaiende deuren en rechts 
een T-venster. 
Op de verdieping zijn recent drie T-vensters teruggebracht. Boven alle gevelopeningen 
zijn rode bakstenen segmentbogen gemetseld. Het boogveld boven het brede kozijn van 
de begane grond is gevuld met tegels. 
De topgevel volgt de vorm van het mansardedak en bezit een venster met een boven
raam en twee draairamen. 

Interieur 
Inwendig zijn nog delen van balkenplafonds van de vroeger volmolen aanwezig. Ook 
bevinden zich op de begane grond enkele meer of minder rijke stucplafonds. 

Punt 15 
Woonhuis uit 1901-1902 bestaande uit een souterrain, een begane grond, een verdieping 
en een zolder. Het pand is voorzien van een gepleisterde voor- en achtergevel en bezit 
een mansardedak met voorschild, gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen. De 
rechter zijgevel is opgetrokken in baksteen en rood geschilderd. De voor- en achtergevel 
zijn verlevendigd met rode bakstenen speklagen. 

Voorgevel 
De begane grond is links voorzien van een gestuct segmentboogvormig portiek dat 
toegankelijk is via een natuurstenen trap en een houten kruisgewelf met knop bezit. In 
de achterwand bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht. De zijwanden zijn 
gedecoreerd met rechthoekige velden. Rechts van het portiek zijn twee schuifvensters 
aangebracht. 
De verdieping bezit in het midden een breed kozijn met twee deuren en een gedeeld 
bovenlicht. De deuren openen op een balkon waarvan de ballustrade recentelijk is 
vervangen. 



Aan weerszijden hiervan bevindt zich een schuifvenster. Alle onderramen zijn voorzien 
van een vier- en de bovenramen van een tweeruits roedenverdeling. Boven alle 
gevelopeningen zijn bakstenen segmentbogen aangebracht waarvan de boogvelden zijn 
gevuld met gedecoreerde tegels. De boogvelden op de begane grond zijn voorzien van 
initialen, links JB en rechts NW. Dat op de verdieping stelt in het midden het kasteel 
van Gouda voor, de boogvelden aan weerszijden ervan bevatten elk een wapenschild . 
Deze boogvullingen dateren uit de jaren negentig van de twintigste eeuw. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries en een kroonlijst. Het fries 
bevat drie rechthoekige met krullen gedecoreerde velden met 'Anno'/ 'Toppunt'/ 
'1901 '. 
In het dakschild boven de voorgevel staat een dakkapel met plat dak en twee gedeelde 
draairamen. 

Rechter zijgevel 
Van de bakstenen zijgevel is de borstwering gestuct. Hierin bevinden zich van links 
naar rechts drie getraliede vensters met onder- en bovenramen, een kozijn met deur en 
een getralied venster met onder- en bovenraam. Erboven zijn rollagen in het stuc 
vrijgehouden . Tussen de begane grond en de verdieping bevindt zich een reeks ankers. 
Voorbij het midden is de gevel vanaf de verdieping voorzien van een uitgemetseld 
rookkanaal. Op de begane grond bevindt zich links van het rookkanaal een liggend 
venster met vaste ruit. Rechts ervan bevindt zich zowel op de begane grond als de 
verdieping een venster. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst. Rechts en links is het 
dakvlak erboven voorzien van een dakraam. 

Achtergevel 
De begane grond is voorzien van drie smalle getraliede vensters waarvan de segment
boogvormige bovenramen zijn gedeeld. 
De verdieping is in het midden voorzien van een rechthoekige erker met plat dak die 
invloeden van de neorenaissance vertoont. Beide zijden van de erker zijn voorzien van 
een smal onder- en bovenraam. De voorzijde bezit in het midden twee deuren en een 
bovenraam en aan weerszijden een smal onder- en bovenraam. De erker is aan de 
bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. Rechts bevindt zich een schuifvenster. 
De verdieping is voorzien van drie schuifvensters waarvan de bovenramen zijn voorzien 
van een drieruits roedenverdeling. 
De achtergevel volgt aan de bovenzijde de vorm van het mansardedak en bezit twee 
schuifvensters waarvan de onder- en bovenramen zijn gedeeld. 


