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• de inhoud van de brief van 11 januari 2006 nummer CH2006 .505 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentel ijk monument van het object Molenwerf 12-14, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 252, C 4053 A1 en C 4053 A2, welk object eigendom is 
van Veren iging van Eigenaars Appartementen Molenwerf 12/14 te 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 Nota Cultuurhistor ie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Molenwerf 12-14 is van belang omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van een bedrijf-woonhuis met stijlkenmerken van neo-renaissance van rond 
1910; 
2.de gevelindeling van vooral de voorgevel grotendee ls authentiek is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont en nog grotendeels authentiek is; 
4.het onderdeel uitmaakt van historische bebouwing langs de Molenwerf die tot de oudste bebouwde 
gedeeltes van Gouda behoort . 

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

• het feit dat de bouwkund ige toestand van het object slecht is; 

• het feit dat de eigenaars schriftel ijk zijn gehoord, maar dat door hen geen zienswijze is ingediend ; 

• 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 fe it dat door de eigenaar c.q. gebruiker 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 Subsidieverorden ing Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Molenwerf 12-14, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 252, C 4053 A1 en C 4053 A2 ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 8 APR 2006 

Burqemeester en wethou6lers voornoemd , 

==------
, burgemeester 

secretaris 
.:::,, 

verzonden : 2 ·\ 1WR 'l006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2006.1949, van 1 8 APR 2006 

monumentnummer 852 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Molenwerf 12-14 

omschrijving van het monument 

Molenwerf 12, 14, Gouda , Bedrijf-woonhuis 
Bouwjaar: circa 1910 
Architect: onbekend 

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

Bouwteken ingen: geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Arch ief, archief Bouw- en 
Woningtoezich t. 

Bedrijf-woonhuis , in twee bouwlagen en zolder , afgedekt door een mansardekap met verbeterde Hollandse 
pannen in diverse bruine en grijze tinten. De voorgevel aan de Molenwerf is opgemetseld uit rode baksteen 
in kruisverband . De linker zijgevel is voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg opgemetseld uit baksteen 
en gepleisterd . 

De voorgevel heeft een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met plastische , kleurige en zorgvuldig 
vormgegeven detailleringen. Alle vensters in de voorgevel zijn voorzien van segmentbogen met 
aanzetstenen en sluitstenen met diamantkop van wit-grijs geschilderd pleisterwerk en kunststeen . Op 
diverse plaatsen zijn spekbanden en cordonlijs ten van wit-grijs geschi lderd pleisterwerk en kunststeen . In de 
boogvelden zijn geglazuurde tegels met blauwe geometrische decoraties . Onder de boogvelden zijn de 
kozijnen voorzien van een sierl ijk gesneden loodslab . 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) Veren iging van Eigenaars appartementen Molenwerf 12/14 te Gouda , 

recht van erfpacht 

zakel ijk gerecht igde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. C 

252 , 4053 A 0001, 4053 A 0002 
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vervo lg van de omschrijv ing Molenwerf 12-14 

Op de begane grond heeft de voorgevel links en reclhts een deur en in het midden een dubbele deur van 
de voormalige werkplaats. De deuren hebben grijze hardstenen dorpels. De linker geprofileerde paneeldeur, 
Molenwerf nr 14, heeft voor de ruit een metalen roosterwerk dat mogelijk nog oorspronkelijk is. A lle vier de 
deuren zijn identiek ingedeeld met een grote ruit en ee111 dicht onderstuk. Alle deuren zijn voorzien van 
bovenlichten met een of twee verticale roedes. Centraal in de gevel boven de dubbe le deur is een verdiept 
gepleisterd rechthoekig blind veld waar voorheen waarschijnlijk de bedrijfsnaam was aangebracht. 

Voorgevel aan de Molenwerf 

Op de eerste verdieping zijn drie nog oorspronkelijk ogende houten schuifvensters met een vertica le 
roede. 

Op de zolderlaag zijn twee schuifvensters met een verticale roede en bovenlichten die kleiner zijn dan de 
bovenlichten op de eerste verdieping . De witgeschilderde kroonlijst is sterk geprofileerd . 

De linker zijgevel, die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar is, is gepleisterd . In de gevel zijn 
diverse muurankers. De plansiergoot is licht geschilderd. niet tot het pand. 
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vervolg van de omschrijving Molenwerf 12-14 

De achtergevel en rechter zijgevel zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 
De terreinaanleg wordt gekenmerkt door het pand als onderdeel van de historische gevelwand. De 

voorgeve l grenst aan het trottoir van de openbare weg. Het open terrein achter de woning behoort mogelijk 

Detail van de voorgevel Detail van de lijst 

Situatie oktober 2005 

Bouwkundige staat: slecht, enke le onderdelen zoals de cordonlijsten zijn beschadigd 
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