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• de inhoud van de brief van 7 juli 2006 nummer CH2006.532 van de Commissie Cultuurhistor ie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van de kelder onder Westhaven 4, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 534 en 3954 A0001 (deel) , welk object eigendom is van 
Vereniging van Eigenaars Westhaven 4-5 te Gouda, -----------==------- 1 
______________________________ ___. 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
"Het object kelder onder Westhaven 4/5/5a is van belang omdat: 
1.het een zeldzaam en fraai voorbeeld is van een kelder met constructieve onderdelen, waarschijnlijk 
daterend uit de tweede helft 16e of begin 17e eeuw; 
2.diverse onderdelen nog grotendeels authentiek en intact zijn; 
3.het tot uitdrukking brengt de geschiedenis van het gebruik van kelders onder woon-en bedrijfspanden 
langs de Haven in Gouda." 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het rapport 'Naar de kelder' ( november 
2002 - januari 2003 door Leo van der Meule, bouwhistor icus); 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord , maar dat geen zienswijze is ingediend; 

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

• het feit dat door de eigenaars c.q. gebruikers gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van de kelder onder Westhaven 4, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sect ie D, nurnmer(s) 534 en 3954 A0001 ( deel) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van Ü 7 NOV, 2006 
Burgemeester en wethouders voornoemd , r _, 

,....... 

burgemeester 

verzonden : t é Mol/ 200S 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2006.485705, van 7 NCV Z006 

monumentnummer 845 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
kelder onder Westhaven 4 

omschrijving van het monument 

Kelder onder Westhaven 4/5 /5a 

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

Bouwjaar : waarschijnlijk tweede helft 168 of begin 17° eeuw (veronderstelling van Archeologische vereniging 
Golda na onderzoek ter plekke.) 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen: Tekeningen van het pand van voor 1900 zijn niet aangetroffen in Gouda, Groene Hart 
Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda. Wel tekeningen van diverse verbouwingen in de twintigste 
eeuw, onder andere: 1931-127 (verbouwing tot hotel) 

Kelder onder Westhaven 4/5/5a is opgebouwd uit meerdere ruimtes met een rechthoekige plattegrond. Bij 
de trap naar de kelder zijn onder meer ruimtes met kruisgewelven. Bij de voorgevel is een ruimte met 
schuine muren en een oorspronkelijke trap naar het trottoir. 

Vier kleinere ruimtes bij een toegangstrap, ongeveer halverwege de huidige plattegrond van het pand, 
waarvan drie zijn overkluisd met ribloze kruisgewelven en een met een tongewelf. De wanden en gewelven 
van deze ruimtes zijn grotendeels opgemetseld uit baksteen en afgepleisterd of voorzien van resten van 
pleisterwerk en witgeschilderd . De vloer is grotendeels recent, maar er zijn langs de plint nog wel 
afgezaagde resten van oude vloertegels aanwezig. Tegen de wanden en gewelven zijn diverse recente 
water- en elektriciteitsleidingen en verlichtingsarmaturen aangebracht; deze zijn niet ingefreesd . 

De twee beuken brede kelderruim te naast de trap heeft een dubbel ribloos kruisgewelf . De gemetselde 
wanden zijn voorzien van vier kwartronde pilasters in de hoeken en twee halfronde pilasters op de scheiding 
van de dubbele beuk. De pilasters hebben een eenvoudig gevormd rechthoekig kapiteel en een 
geprofileerde voet. Enkele kapitelen lijken van lichtgrijs natuursteen. In de wand richting voorgevel is een 
opening onder een boog. De zijwand bij het trapgat heeft een doorgang onder een boog met in de zijposten 
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vervolg van de omschrijving kelder onder West haven 4 

Zicht naar de tweebeukige kelderruimte Een van de pilasters in tweebeukige kelder 

metalen resten . De wand richting de achterzijde heeft in een nis een dubbel kozijn van een zeer nauwkeurig 
gehakt geprofileerd grijs hardsteen dat vroeger een buitenkozijn was, maar door uitbreidingen aan de 
achterzijde nu een binnenkozijn is geworden . De linker opening van dit kozijn is recent dichtgemetseld. De 
rechter opening geeft toegang tot een halfhoge recente bergruimte. Onder en boven in het kozijn zijn 
afgezaagde resten van twee vierkante metalen tralies . In de zijwanden bij het kozijn zitten metalen resten 
van mogelijk scharnieren van luiken. In het gewelf boven het venster is een halfronde uitsparing met een 
dichtgezette opening. Links en rechts in het gewelf bij het kozijn hangen twee metalen ringen aan een 
ingemetseld oog. Langs de wand loopt een plint van vierkante gebakken tegels van 16 x 16 cm, die 
afwisselend groen en bruin geglazuurd zijn. Op enkele plaatsen langs de plint zijn nog resten van een 
dubbele laag doorgezaagde bruin en groen geglazuurde vloertegels van ongeveer 2 cm dik. De huidige vloer 
heeft een recente harde afdekking die enkele centimeters lager ligt dan de resten van de oude tegelvloer. 

"'l 2. ,_ 
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Kozijn in tweebeukige kelderruimte Plint en vloerresten in tweebeukige kelder 
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vervolg van de omschrijving kelder onder Westhaven 4 

Naast deze kelderruimte ligt richting voorgevel een dubbele kelderruimte. De ruimte in de ene beuk heeft 
een kruisgewelf en vormt een doorgang naar de kelder aan de voorzijde. In het gewelf is een langgerekte 
sleufvormige opening waardoor de constructie bloot ligt en onregelmatig gevormde en aangebrachte rode 
bakstenen , grijze leisteen en houtstukken zichtbaar zijn . De andere beuk heeft een tongewelf en is dicht en 
heeft in de zijwand een zware metalen deur onder een rondboog. In deze afgesloten kelderruimte staat een 
recente verwarmingsketel. 

De kelderru imte in het verlengde van de trap, heeft een ribloos kruisgewelf . De wand langs de trap heeft 
een doorgang onder een boog naar de ruimte met het dubbe le kruisgewe lf. De houten open trap is recent. 
Onder deze recente trap is in de wand richting achtergevel een dichte stenen trap , die een meer 
oorspronke lijke toegang vormt tot de kelder. 

Een grote , samengestelde kelderruimte aan de voorzijde van het pand heeft nog diverse oude onderdelen 
maar is recent voorzien van een tussenmuur en betonnen troggewelven . De zijwanden en de wand richting 
achterzijde in deze kelderru imte onder het pand hebben een gemetselde schuine plint: de voet is breed en 
verjongd naar boven toe. Mogelijk zijn dit delen van oude funderingsmuren. De meer recente muur 
daarboven is recht. De vloer van deze kelder is verhard met gele bakstenen van ongeveer 16 x 7 cm aan de 
zichtzijde. In de linker hoek tegen de voorgevel is een kwartrond uit gele bakstenen opgemetseld plateau. 
Links is dit plateau voorzien van een blokvormig gemetseld dicht volume , waarvan de oorspronkelijke funct ie 
ondu idelijk is. Het plateau diende voor het laden en lossen van goederen uit de kelder naar de straat. In de 
wand bij het plateau is een gat met een gemetselde trap naar het luik onder het trottoir. De wand bij de 
voorgevel is recent behalve het gedeelte bij het luik dat gemetselde zijwanden en pleisterlagen heeft . De 
afdekking van het trottoir met het luik is recent en van beton . 

Luik in trottoir . Op de openbare weg in het trottoir voor de voorgevel is een recent, rechthoekig luik met 
op de hoeken vier haalogen . 

Plateau bij luik in kelderruimte aan voorgevel 
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Kelderruimte in verlengde van trap 
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vervolg van de omschrijving kelder onder Westhav ,en 4 
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Schets van de situatie van de kelder in 2005 

-kruisgewelven zijn in stippellijnen aangegeven 
-voorgevel boven, achtergevel onder 
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Kaart 2004 (Westhaven 4, 5 is witgekleurd) 

Bouwkund ige staat: redelijk 
Datum foto 's en schouw : juni 2005 
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