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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 12 augustus 2003 nummer CH2003 .539 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Nieuwehaven 45, 45a, 45b 
vm brandweerkazerne, hoofdgebouw, slangentoren en paardenstal, kadast raal bekend gemeente Gouda, 
sectie B, nummer(s) 3478, welk object eigendom is van Gemeente Gouda, waaruit blijkt dat het object 
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
Het complex Brandweerkazerne is van belang, omdat: 
1) het een sober voorbeeld van Amsterdamse School in gebruiksarchitectuur is; 
2) het een bijzonder voorbeeld van een brandweercomplex is wat is opgenomen in de ruimtelijke 
structuur van de historische binnenstad, waarvan de verschillende gebruiksfuncties nog duidelijk terug te 
vinden zijn, met name de slangentoren; 
3) het industriee l erfgoed is wat tot voor kort nog in functie was; 
4) het gave details bevat die getuigen van een zeer grote ambachtelijke technische vaardigheid. 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project; 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het hoofdgebouw en de slangentoren goed en die van de 
paardenstal matig is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen aanwijzing te 
hebben; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn ; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumenten nota; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is; 

• de Monumentenverordening; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Nieuwehaven 45, 45a, 45b vm 
brandweerkazerne, hoofdgebouw , slangentoren en paardenstal, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie B, nummer(s) 3478; 

l l. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 6 SEP 2003 

Burçre~ wethouders voornoemd, 

verzonden: ~ 2003 .. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.20581, van 

monumentnummer 756 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Nieuwehaven 45, 45a, 45b vm brandweerkazerne, 
hoofdgebouw, slangentoren en paardenstal 

omschrijving van het monument 

Kazernegebouw 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Het kazernegebouw aan de Nieuwehaven ligt achter de rooilijn waardoor een ruime oprit ontstaat. Het is 
opgetrokken uit gele baksteen in staand verband met een plint van rode baksteen. Het gebouw bestaat uit 
twee bouwlagen en een zolder en is op te delen in zes traveeê n, aan beide zijden geflankeerd door een 
trappenhuis van drie bouwlagen. Het geheel wordt bedekt door een zadeldak van grijze Hollandse pannen 
met de nok parallel aan de rooilijn. De eerste en zesde travee worden ook bedekt door een zadeldak, maar 
dit staat haaks op de nok van het hoofdgebouw. Dit is vanaf de Nieuwehaven niet waar te nemen. 
De eerste bouwlaag van het hoofdgebouw bevat zes ruime gevelopeningen die worden afgesloten door rode 
rolluiken. In het midden van de rolluiken zijn transparante panelen geplaatst. De openingen worden van 
elkaar gescheiden door ovale halfzuilen en bevatten allen een betonnen plint. De vijfde opening die toegang 
geeft tot het achtergelegen terrein, is hoger dan de anderen. De betonnen, uitkragende latei die boven de 
gevelopeningen is aangebracht, wordt onderbroken in de tweede en vijfde travee. Boven deze latei zijn, 
boven ieder rolluik, vijf vierkante vensters in een kozijn aangebracht, behalve bij de vijfde rolluik. Hierboven 
zijn in de tweede, derde en vierde travee ventilatieroosters en boven de vijfde travee een wit bord met in 
rode kapitalen BRANDWEER aangebracht. 
De tweede bouwlaag bevat in de eerste en zesde travee twee grote vaste vensters met klepramen erboven 
aangebracht. Boven het venster in de eerste travee is tevens een zonnewering geplaatst. De tweede, derde, 
vierde en vijfde travee bevatten een dubbel vast venster met witte metalen luiken. Alle ramen zijn gevat in 
metalen kozijnen. Van het venster in de vierde travee mist het rechter luik. In het zadeldak zijn links en 
rechts een tuimelraam aangebracht. Onder de metalen gootlijst is een decoratieve rollaag gemetseld. 
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vervolg van de omschrijving Nieuwehaven 45, 45a, 45b, vm brandweerkazerne 

Voorzijde Brandweerkazerne 1929 Achterzijde Brandweerkazerne 1929 

Het linker trappenhuis bevat op de eerste bouwlaag een kwartronde, bakstenen borstwering waarachter een 
houten voordeur in een rondboog is aangebracht. Op de overgang tussen de eerste en tweede bouwlaag is 
de gevel onderbroken door een zeer smal venstertje met een betonnen afwatering. Op de tweede bouwlaag 
is een groot vast venster gevat in een metalen kozijn. Op de derde bouwlaag is een venster, wederom gevat 
in een metalen kozijn, aangebracht. Dit venster is door metalen roeden verdeeld in negen gelijke vierkanten. 
Het rechter trappenhuis is identiek aan het linker, hoewel het gespiegeld is. Daarnaast bevat het venster op 
de tweede bouwlaag een horizontale roede en is de roedenverdeling van het venster op de derde bouwlaag 
achterwege gelaten . 
De achterzijde van het kazernegebouw is ook opgetrokken uit gele baksteen met een rood bakstenen plint. 
Vanaf het maaiveld voert een moderne, metalen trap die parallel aan het gebouw is bevestigd, naar de 
tweede bouwlaag van de eerste travee (van de voorkant gezien). Hier is een nis over de gehele breedte van 
de travee aangebracht. Deze nis wordt voor de helft afgesloten door een bakstenen borstwering. In de 
derde, vierde en zesde travee is een groot venster in een metalen kozijn geplaatst. Deze wordt geflankeerd 
door twee smallere vensters, wederom in een metalen kozijn. Deze vensters bevatten allen een metalen 
roedenverdeling. Tegen de derde travee is wederom een moderne, metalen trap aangebracht die leidt naar 
de tweede bouwlaag van de vierde travee. Op de tweede bouwlaag bevat de derde travee een modern, 
houten driestrooksvenster met bovenramen. De vierde travee bevat hier een toegangsdeur met glas en een 
bovenlicht met daarnaast een dubbel venster met twee klepramen. Boven de opening in de vijfde travee is 
een groot vast venster met metalen roedenverdeling aangebracht. Ook dit venster is gevat in een metalen 
kozijn. Langs de zesde travee voert een bakstenen trap naar de tweede bouwlaag van deze travee. 

Voorzijde Brandweerkazerne 2003 Voorzijde Brandweerkazerne 2003 
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vervolg van de omschrijving Nieuwehaven 45, 45a, 45b vm brandweerkazerne 

Slangentoren 
De slangentoren is opgebouwd uit gele baksteen in staand verband en bevat een plint van rode baksteen. 
Het geheel is vijf bouwlagen hoog en bevat aan de linkerzijde een smalle uitbouw van twee bouwlagen. In de 
eerste bouwlaag van deze uitbouw is een metalen deur met een roedenve rdeling aangebracht. Een 
bakstenen trap van een trede zorgt voor een stoepje. 
Toegang tot de toren is verkregen door een halfronde opening met een bakstenen trede . Binnenin de toren 
is een verspringende muur aangebracht. De tweede, derde en vierde bouwlaag bevat grote, rechthoekige 
openingen met gaas ervoor. De bakstenen borstwering van de derde en vierde bouwlaag is gedeeltelijk 
uitkragend . De vijfde bouwlaag bevat een halfronde opening met een lage bakstenen borstwering. Ook voor 
deze opening is gaas aangebracht. 

Slangentoren 2003 

De rechterz ijgeve l van de slangentoren bevat op de overgang van de tweede naar de derde, de derde naar 
de vierde en de vierde naar de vijfde bouwlaag zeer smalle openingen met een bakstenen afwatering. Op de 
vijfde bouwlaag is een ventilatierooster met een bakstenen regendorpel aangebracht 

Voormalige paardenstal 
De voormalige paardenstal bestaat uit een bouwlaag en een zolder en is opgebouwd uit gele baksteen in 
staand verband . Het wordt bedekt door een schilddak van rode Tuile du Nord, waarvan de nok haaks op de 
Nieuwehaven staat. De voorgevel, haaks op de Nieuwehaven , is op te delen in vier ongelijke traveeên. 
In de eerste travee zijn twee schuifvensters in een kozijn ondergebracht. De bovenramen bevatten een 
roedenverdeling. Hierboven is een strekse boog van ro,de baksteen aangebracht. De tweede travee bevat 
hetzelfde venster , het is alleen smaller. In de derde travee is een dubbele deur met glas in roeden en een 
bovenlicht van vier kleine vensters geplaatst. Ook hierboven is een strekse boog gemetseld. De vierde 
travee bevat hetzelfde venster als in de tweede travee. Hierboven is echter een zonnewering aangebracht. 
Het einde van de vensters wordt benadrukt door een dubbele speklaag van donkerbruine, geglazuurde 
bakstenen. 
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vervolg van de omschrijving Nieuwehaven 45, 45a, 45b, vm brandweerkazerne 

Eenvoudige muurankers verraden de overgang van de eerste bouwlaag naar de zolder. Ook is hier een 
metseldecoratie van donkerbruine , geglazuurde bakstenen en een rollaag van rode koppen aangebracht. De 
zolderverdieping beval in de eerste en vierde travee een dakkapel die de gootlijst doorbreekt. De eerste 
dakkape l bestaat uit een groot venster met daarnaast een venster en een klepraam . De tweede dakkapel 
bevat twee vaste vensters met een roedenverdeling . In de derde travee zijn drie grote dakramen 
aangebracht. 
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Voormalige paardenstal 2003 

De linker zijgevel bevat op de eerste bouwlaag een schuifvenster met een roedenverdeling in het 
bovenraam. Hierboven is een strekse boog van rode baksteen aangebracht. Daarnaast is hetzelfde venster 
in een dubbele uitvoering aangebracht. Ook hier verraden eenvoudige muurankers de overgang van de 
eerste bouwlaag met de zolder . In het midden van het dak is een dakkape l geplaatst dat de gootlijst 
doorbreekt. Het bestaat uit een vast venster met daarboven een klepraam , twee vaste vensters en wederom 
een vast venster met daarboven een klepraam . In dit gebouw zijn alle kozijnen van hout gemaakt. 
Op de hoek van de voorgeve l met de linker zijgevel is een schoorsteen geplaatst. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

dlv-nummer 557785 

onderwerp correctie beperk ing gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2003.20581 d.d. 16 september 2003 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 756 
adres Nieuwehaven 45, 45a, 45b, vm brandweerkazerne , hoofdgebouw , slangentoren en 

paardenstal 
kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 B 3478 

De in dit besluit opgenomen kadastra le perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

De te beschermen objecten op dit perceel, bevinden zich slechts op een gedeelte van het perceel. Het 
perceel is nu vernummerd . De beperking is slechts van toepass ing op de percelen : 
GDA01 B 3759 met het appartementsrecht B 3766 A 15 behorend bij de adressen Clarissenhof 8 en 9 en 
GDA01 B 3760 gedeeltelijk, met de appartementsrechten GDA01 B 3766 A 1, A2 , A3, A4,A20 en A21 
behorend bij de adressen Clarissenhof 3 ( toren), Clarissenhof 1 en 2 en Nieuwehaven 45, 45a, 45b , 45c , 
45d en 45e. 
Deze adressen zijn toegekend bij Huisnummerbes luit 61 d.d. 17 januar i 2008 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperk ing Gemeentelijk Monument met betrekking tot de adressen 
Nieuwehaven 45, 45a,45b , 45c, 45d, 45e en Clarissenhof 1, 2, 3, 8 en 9 te worden gevest igd op de percelen 
GDA 01 B 3759 met de appartementsrechten B 3766 A 15 en GDA01 B 3760 gedeeltelijk , met de 
appartementsrechten GDA01 B 3766 A 1, A2, A3, A4 , A20 en A21 , zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje. 

Afgegeven d.d. 2 maart 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen , 1 

Het hoofd van de afdelina ebiedsontw ikkeling, 

gemeente 
gouda 
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monument 
monument lijn 

3760 

gew. 

gew . 

gew. 

gew. 

gew. 

JR 

datum 10maart2009 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimteli jke Ontwtkkel ing 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - infor matie 

bezoekadres: 
A.ntwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

Adres schaal: 
Nieuwehaven 45, 45a, 45b, 45c, 45d en 45 1:soo 

Clarisse nhof 1, 2, 3, 8 en 9 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3759, 3760 gedeeltelijk en 
Nummer(s) 3766 A1, 2, 3, 4, 15, 20 en 21 

formaat: 
A4 

postadres: 
postbu s 1086 
2800 8B Gouda 

gemeente 1-------------------.- m.- nu-me--,nt~nu-mm-. ,- --; 

gouda 


