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• de inhoud van de brief van 3 april 2006 nummer CH2006.516 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Nieuwe Veerstal 7/Punt 6,8, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3359 en 3465, welk object eigendom is van · 
-----~------------------------ en van Vereniging Het 
Nederlandsche Roode Kruis, afd. Gouda , Punt 6 te Gouda ( Punt 6,8) , 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 ensemble Nieuwe Veerstal 7 en Punt 6, 8 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een voormalig woonhuis en een pakhuis met stijlkenmerken van het 
eclecticisme met elementen van de neorenaissance uit het begin van de 208 eeuw; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek is; 
3.de detailler ing ambachtelijke vaardigheid vertoont en nog grotendeels authentiek is; 
4.het onderdeel is van de gevelwand aan de Punt dat een historisch ensemble is; 
5.het stedenbouwkundig een markante en beeldbepalende ligging heeft aan de Nieuwe Veerstal ; 
6.het gebouwd is op de plaats van een deel van het voormalige kasteel en de stadsmuur , waarvan 
hoogst waarschijnlijk nog resten in de fundamenten of grond aanwezig zijn; 
7.het een stukje geschiedenis laat zien van de bedrijvigheid aan de Nieuwe Veerstal. 

• 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 object slecht is; 

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord en dat de eigenaar van Nieuwe Veerstal 7een zienswijze 
naar voren heeft gebracht. Voor een samenvatting en een weerlegging van de zienswijze verwijzen wij 
naar onze brief aan de eigenaar d.d. 10 oktober 2006, kenmerk nummer 2006.483590 , die wij als 
herhaald en ingelast beschouwen; 

• het feit dat de eigenaar van Punt 6, 8 geen zienswijze naar voren heeft gebracht; 

• 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; 
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• 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; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Nieuwe Veerstal 7/Punt 6,8, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3359 en 3465; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 Q Q K T, 2006 
Burgemeester en wethouders voornoemd , 

verzonden : 

, burgemeester 

, secretar is 

drs. C.H.W.M. Post udjunct-secretarls 

1 2 OKT 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2006.483590, van 1 0 OKT 2006 

monumentnummer 855 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Nieuwe Veerstal 71 Punt 6,8 

omschrijving van het monument 

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

Nieuwe Veerstal 7, Punt 6 en 8, Voormalig woonhuis en bedrijfsruimte Schuttelaar 

Bouwjaar woonhuis : 1905 (volgens gevelsteen) 
Bouwjaar bedrijfsruimte : kern negent iende eeuws of ouder , verbouwd in 1919 
Arch itect woning : onbekend , serre: Gebroeders Dessing 
Arch itect bedrijfsru imte: Jac.P. Dessing (verbouwing 1919) 
Bouwtekeningen : Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1915-40 
(vergroten serre woning) ; 1919-9, 1919-32, 1953-51, 1974-61 (verbouwen en uitbreiden bedrijfsruimte). 

Beschrijving Nieuwe Veerstal 7 
Voormalig woonhuis, nu in gebruik als kantoor, in twee bouwlagen en zolder , afgedekt door een plat dak met 
steile dakschi lden gedekt met zwarte gesmoorde kruispannen . De gevels zijn gemetseld met baksteen in 
kruisverband en voorzien van een geple isterde en grijs geschi lderde plint. Links is tegen de zijgevel een 
grotendeels witgeschilderde serre in een uitgebouwd volume met een plat dak. Het woonhuis is met de 
voorgevel georiênteerd op de Nieuwe Veersta l. Het pand vormt een ensemble met de bedrijfsruimte Punt 6. 
Hoogst waarschijnlijk zijn in de fundamenten of in de grond nog resten aanwez ig van de oude stadsmuur of 
het kasteel. 

De voorgevel aan de Nieuwe Veerstal is opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband en heeft diverse 
decoraties . Onder de vensters loopt een grijze natuurstenen waterdorpel. De gevel is asymmetr isch 
ingedeeld met rechts een licht uitspringende ingangstravee met portiek verhoogd met een tuitgeve l. De 
inpandige portiek rechts heeft grijze hardstenen treden. De deur heeft helder glas en uitzonderlijk sierlijk 
smeedwerk . Links zijn twee houten schuifvensters waarbij het linker bovenlicht een raamroede heeft . De 
kozijnen hebben een sierlijk gesneden loodslab 
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vervo lg van de omschr ijving Nieuwe Veerstal 7 / Punt 6,8 

. De gevelopeningen op de begane grond zijn voorzien van een ronde boog met sluitsteen en boogvelden 
die gevuld zijn met siermetselwerk. 

Ensemble met gevels aan de Nieuwe Veerstal (rechts woonhuis met serre, links pakhuis) 

Op de eerste verdieping heeft de voorgeve l drie houten schuifvensters en segmentbogen met een sluitsteen 
en decoratief gevuld boogveld. In de tuitgevel is een recent raam waarboven een witgeschilderd decoratief 
reliëf met een schelpmot ief. De tuitgeve l heeft gemetselde aanzetstukken en opvallende witgeschilderde, 
van reliëf voorziene, sluitstenen, omgekeerde voluten en dekplaten. In de bekroning van de tuitgevel is het 
jaartal 1905 aangebracht. Het dakvlak links heeft een witgeschilderde dakkapel en een uitstekende houten 
goot op drie sierlijke witgeschilderde consoles die het bakstenen fries van de gevellijst onderbreken . 

Detail van de zuidgevel Nieuwe Veerstal 
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vervo lg van de omschr ijving Nieuwe Veersta l 7 I Punt 6,8 

De linker zijgevel is grotendeels blind en heeft een witgeschilderde houten plansiergoot met metalen 
ankers. Op de begane grond is de gevel voorzien van een serre in een uitgebouwd volume. De serre heeft 
nog grotendeels witgeschilderde houten kozijndelen, ramen en deuren met glasdelen. De serre is aan de 
zuid- en westgevel voorzien van een rand met kleine vierkante vensters met ges lepen glas. De serre heeft 
aan de zuidgevel een dubbel houten venster met een verticale roede en een bovenlicht met een verticale 
roede. De serre heeft aan de westgeve l links en rechts een houten venster met een verticale roede en een 
bovenlicht met een verticale roede. In het midden is een dubbele terrasdeur die opent naar een open plaats, 
met een verticale roede en een bovenlicht met een verticale roede. De houten witgesch ilderde daklijst van 
het platte dak is voorzien van een profiel en gootklossen met gesneden afgeronde hoeken. Onder de lijst 
loopt een rand los van de wand met op regelmatige plaatsen vierkante ventilatieroosters. 

De rechter zijgevel is opgemetseld uit gele baksteen in kruisverband met op diverse hoogten een lijst van 
rode baksteen en een witgeschilderde plansiergoot. Op meerdere plaatsen zijn metalen muurankers. De 
gevel heeft grotendeels het karakter van een blinde zijgevel met op de begane grond en de eerste 
verdieping een klein venster .Rechts is op de begane grond een recent venster met een houten kozijn en 
dubbel raam met bovenlicht. 

De achtergevel aan de Punt is opgemetseld uit gele baksteen in kruisverband met op diverse hoogten 
een lijst van rode baksteen. De witgeschilderde plansiergoot heeft links en rechts een overloopbak. De 
vensteropeningen zijn voorzien van een strek van rode baksteen . Op de begane grond zijn rechts twee 
houten schuifvensters. Op de eerste verdieping zijn, niet symmetrisch in de gevel geplaatst, rechts twee 
houten schuifvensters en links een houten schuifvenster. In het dakvlak zijn twee kleine dakramen. 

Ensemble met gevels aan de Punt: Punt 6 en 8 (midden) en achtergevel Nieuwe Veerstal 7 (links) 

Beschrijving Punt 61 8 
Voormalig pakhuis, nu in gebruik als bedrijfsruimte, met een volume in drie bouwlagen op een L-vormige 
plattegrond , afgedekt door een plat dak. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband en 
deels gep leisterd. Waarschijnlijk zijn in de fundamenten of in de grond nog resten aanwezig van de oude 
stadsmuur of het kasteel. Het pand vormt een ensemble met de Nieuwe Veersta l 7. 

De zuidgevel aan de Nieuwe Veerstal heeft links een vooruitgeschoven volume . Dit vooruitgeschoven 
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vervo lg van de omschrijving Nieuwe Veerstal 7 / Punt 6,8 

volume heeft links en rechts gemetselde hoeklisenen die bij de daklijst worden afgesloten door 
siermetse lwerk en dekstenen . Op de begane grond zijn geheel links een recente deur en drie recente houten 
schuifvensters met een gemetselde strek . In het naar achteren geschoven geveldeel zijn onder meer twee 
recente vensters met tralies en een grijze latei. Op de eerste verdieping zijn geheel links vier recente houten 
schuifvensters met een gemetselde strek. In de naar achteren geschoven gevel zijn op de eerste verdieping 
drie recente vensters met een ontlastingsboog en rechts een bouwspoor van een dichtgemetseld venster . 
Op de tweede verdiep ing zijn links drie ijzeren negenruits vensters met een gemetselde segmentboog. 
Geheel links is een recente deur, waarsch ijnlijk een voormalig laadluik. In de naar achteren geschoven gevel 
zijn op de tweede verd ieping drie ijzeren vensters met roedeverdeling met een gemetselde segmentboog en 
rechts een bouwspoor van een dichtgemetseld venster. De gepleisterde zijmuur is grotendeels blind en grijs 
geschilderd . 

De noordgevel aan de Punt heeft ongeveer halverwege een knik in de rooilijn die het tracé van de Punt 
volgt en maakt onderdeel uit van de aaneengesloten gevelwand aan de Punt. De gevel van de begane 
grond is recent gepleisterd en grijsgeschilderd en deels van recente vensters en deuren voorzien. Links zijn 
vijf houten schuifvensters . Rechts daarvan zijn een samengesteld houten venster met een deur en twee 
recente metalen garagedeuren . Op de eerste verdieping is een rij van negen zesruits vensters met 
gedeeltelijk metalen en houten kozijnen en een segmentboog. Op de tweede verdieping zijn zeven ijzeren 
negenruits vensters met een segmentboog en twee groen gesch ilderde dubbele houten luiken met diagonaal 
aangebrachte planken . Het rechter luik is voorzien van een houten hekwerk en een hijsbalk. Ter hoogte van 
de vloer en het plafond van de tweede verdieping zijn in de gevel meerdere metalen muurankers. De houten 
daklijst is witgeschilderd . 

De oostgevel grenst aan Nieuwe Veerstal 7. 
De westgevel is voor zover zichtbaar gecementeerd en grenst aan Punt 4. 

Terreinaanleg 
De terreinaanleg is bijzonder vanwege onder meer het verschil in terreinhoogte en het nog aanwezige 
karakter van een voormalige laadplaats aan de Punt. De gevel aan de Nieuwe Veerstal grenst aan het 
trottoir van de openbare weg en heeft in het U-vormige volume van het ensemble een open plaats waar de 
serre toegang naar geeft. 
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