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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89.207, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
Monumentenlijst van het pand Nieuwehaven 205, kadastraal bekend gemeente Gouda, 

~ sectie B, no. 3222, welk pand eigendom is van ____________ , 
______ , is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege 
zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bij
gevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissie uitgebrachte 
advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Wonen II heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning en wi nkel : 

dat de bouwkundige toestand van het pand r edelijk i s ; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering 
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 2 3 JAN. 1989 
I. over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 205, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, no. 3222, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst . 
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financiële gevolgen 
Nee. 

conceptbesluit/advies 

onderwerp : uitbreiding beschr ijving van de gemeen
telijke monumenten Nieuwehaven 205-207 en 213. 

nummer: 3727'97 
status: besluit 
mede-adviseurs : geen 

kennisname : n.v.t. 
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- Teneinde duidelijker aan te geven , tot hoever de bescherming zich uitstrekt van de gemeentelijke monumenten 
Nieuwehaven 205-207 en 213 is de beschrijv ing van deze panden uitgebreid. 
- De toe te voegen teksten zijn bijgevoegd . 

Advies 
Vast te stellen de wijziging van de registerbladen van de gemeentelijke monumenten Nieuwehaven 205-207 in 
Nieuwehaven 203-205-207 en Nieuwehaven 213 in Nieuwehaven 211-213 . 

besluit b en w 

commissiebeh.: nee 
commissie nr: nvt 
status: nvt 

datum vergadering : nvt 
agendanummer : nvt 

Raadsbehandeling : nee 

Openbaar/ vertrouwelijk: nvt 
Inspraak: nee 
Actieve persvoorlichting: nee 

Datum afdoening : 1 3 MAART 1997 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 20.619, van 23 januari 1990 

monumentnummer 83 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Nieuwehaven 205-207 

omschrijving van het monument 

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

-
In oorsprong waarschijnlijk een 17e eeuws herenhuis, bestaande uit een begane grond , een verdieping en 
een zolder, dat wordt gedekt door een mansardekap met rod~ Hollandse pannen. · 
De voorgevel, een klokgevel uit het derde kwart van de 18de eeuw, is opgetrokken uit gele ijsselsteen en 
staat koud tegen de zijgevel. 
Op de begane grond is de voorgevel wit gepleisterd en voorzien van schijnvoegen ter imitatie van 
natuurstenen blokken . Links in de gevel is een poort met een getoogde bovenkant geplaatst. Rechts 
daarvan bevindt zich een deur met bovenlicht. Gescheiden door een smal penant bevindt zich rechts van de 
deur een venster, voorzien van een middenstijl en twee schuiframen . 
De verdieping wordt van de begane grond gescheiden door een geprofileerde waterlijst. Op de verdieping 
zijn twee vensters met boven tweeruits en onder vierruits roedenverdeling symmetrisch in de gevel 
geplaatst. Ze worden gedekt door een anderhalfsteens strek van rode baksteen. Op de zolder bevindt zich in 
het midden van de gevel een venster met in het benedenraam een twaalfruits- en in het bovenraam een 
achtruits roedenverdeling . De penanten op de verdieping hebben ter hoogte van de zoldervloer ieder een 
staafanker, terwijl er ook een aanwezig is ter hoogte van de nokgording . 
De klokgevel wordt gedekt door een iets uitgekraagde rollaag , die begint op geprofileerde natuurstenen 
aanzetstukken en halverweg wordt onderbroken door eenzelfde soort natuurstenen element in de top. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

Gouda 

kad. B 

nummer(s) 1659 (205 = 3222A2 / 207 = 3222A 1) 

gemeente 
gouda 

vervolg van omschrijving op pagina 2 



vervolg van de omschrijving Nieuwehaven 205-207 

Toevoeging aan het registerblad van het gemeentelijke monument Nieuwehaven 205-207 met de beschrijving 
van Nieuwehaven 203 

Hoofdpand 

Nieuwehaven 205-207 bezit een gepleisterde gevel die op begane grondniveau blind is. Tussen de begane 
grond en de verdieping bevindt zich een reeks ankers. De verdieping is voorzien van drie schuifvensters en 
ertussen twee kleine vierkante lichten. 
De zijgevel is aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst en in het dakschild erboven bevindt zich een 
velux dakraam. 

Tu.ssenbouw 
Tussen het voorhuis en de achterbouw bevindt zich een tussenbouw die is opgetrokken in gele ijsselstenen en 
een plat dak bezit. Op dat platte dak is een dakterras gecreêerd. 

Achterbouw 
Tégen de achtergevel van Nieuwehaven 205-207, staat een lager en smaller' bouwdeel. Dat bouwdeel bestaat 
uit een begane grond, een verdieping en een zolder en is gedekt door een zadeldak met rode Hollandse 
pannen. 
De gevel is opgetrokken uit rode gele ijsselstenen en vertoont verschillende bouwsporen. 
De begane grond is van links naar rechts voorzien van een kozijn met dubbele deuren en een bovenlicht, een 
schuifvenster met geprofileerd kalf en gedeeld bovenraam, een klein vierkant venster en tenslotte een 
schuifvenster waarvan het onderraam een vier- en het bovenraam een tweeruits roedenverdeling bevat. De 
verdieping is rechts voozien van een venster met een raam met twee horizontale roeden. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige daklijst. Verspreid over de gevel zijn 
verschillende ankers zichtbaar. 

De achtergevel van het bouwdeel is vermoedelijk rond 1900 opnieuw opgetrokken. Het betreft een bakstenen 
tuitgevel met schouderstukken, afgezet met een rollaag en een deksteen op de tuit. 
Op de begane grond bevinden zich twee schuifvensters waarvan de onderramen een vier- en de bovenramen 
een tweeruits roedenverdeling bevatten. De verdieping is voorzien van een schuifvenster waarvan het 
onderraam een zes-en het bovenraam een drieruits roedenverdeling bezit. Boven de vensters zijn rollagen 
gemetseld. 
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beperkingenregi stratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 544975 

onderwerp correctie beperking 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. 20.619 d.d. 23 januari 1990 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

83 
Nieuwehaven 205 
GDA 01 B 3222 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaandu iding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden : 

Het perceel GDA01 B 3222 is de aandu iding van het in twee appartementen gesplitste perceel GDA01 B 
1659. Het nummer van het grondpercee l is niet genoemd in het besluit evenals de aanduiding van de beide 
appartementsindexen .Tevens ontbreekt de adressering van het tweede appartement zij nde Nieuwehaven 
207 . Ook is het adres Nieuwehaven 203 niet genoemd in het besluit. Bij dit adres behoren de kadastrale 
percelen GDA01 B 1660 en GDA01 B 1661 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument behorend bij het monument 
Nieuwehaven 203-205-207 te worden gevestigd op de percelen GDA 01 B nummer 1659, 1660, 1661, 3222 
A 01 en 3222 A 02, zoals op bijgevoegde teken ing is aangegeven , 

Afgegeven d.d. 10 oktober 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda 
namens dezen , /f 
Het hoofd van de afclP.lina GP.hiQ'clsm 

gemeente 
gouda 
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gew. 
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JR 

datum 8 juli 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENITEKENING 
dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdolln9: 
Beheer Openbare Rulmle 
Geo - info rmatie 

bezoekadres: -
An twerpsew1g 5 
2303 PB Gouda 

postadres: 
poslbus 1086 
2300 B8 Goud a 

gemeente 
gouda 

Adres 
Nieuwe Haven 203,205 en 207 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 1659, 1660 en 1661 en 3222 A1 en A2 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

rnonum cntn umme r 
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