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• de inhoud van de brief van 30 juni 2006 nummer CH2006 .529 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wielrijdersbank aan de Nieuwe 
Veerstal (Houtmansp lantsoen), kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer 8598 (deel), welk 
object eigendom is van Gemeente Gouda, waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, 
zoa ls beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijv ing; 

• 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 Wielrijdersbank aan de Nieuwe Veerstal is van belang omdat: 
1.het een kenmerkend voorbeeld is van een monumentale herdenkingsbank uit 1940; 
2.het nog authentiek en gaaf is; 
3.het herinnert aan een bijzondere periode in de geschiedenis van Gouda, de mobilisatietijd; 
4.het onderdeel vormt van meerdere monumenten in het Houtmansplantsoen; 
5.het de oostelijke architecton ische afsluiting vormt van het historische ensemble van het 
Houtmansplantsoen. 

• 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 verantwoorde lijk afdeling van de eigenaar is gehoord en dat die te kennen heeft gegeven , 
dat geen bezwaar tegen aanwijzing bestaat; 

• het feit dat aanwijz ing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verander ing van het 
object en aanpassing aan een doe lmatig gebruik niet moge lijk zouden zijn; 

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

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderde len 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 het object Wielrijdersbank aan de Nieuwe 
Veerstal (Houtmansplantsoen) , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 8598 ( deel, zie 
bijgevoegd kaartje) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 0 7 NOV. 2006 
Buraemeester en wethouders voornoemd , 

verzonden: 1 6 NOV 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2006.485701, van 

0 7 NOV. 2006 
monumentnummer 858 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Wielrijdersbank Nieuwe Veerstal (Houtmansplantsoen) 

omschrijving van het monument 

Nieuwe Veerstal (Houtmansplantsoen) , Wielrijdersbank 
Bouwjaar: 1940 
Architect: Dienst Gemeentewerken Gouda (toegeschreven) 

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

Bouwtekeningen : Geen bouwtekeningen aangetroffen irn Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en 
Woningtoezicht. Wel aangetroffen het geschreven bestek uit 1941: DOW ac 561 inv 216 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

Gemeente Gouda 

Gouda 

kad. A 

vervo lg van omschrijving op pagina 's 2 en 3 

nummer(s) 8598 (deel, zie bijgevoegde schets) 

Wielrijdersbank bijlage bij BenWbesluit.doc 
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vervolg van de omschrijving Wielrijdersbank aan de Nieuwe Veerstal (Houtmansplantsoen) 

Vrijstaande monumentale zitbank, opgemetseld uit oranje -rode baksteen op een gedeeltelijk boogvormige 
plattegrond , die op symmetr ische w ijze is voorzien van drie natuurstenen gedenkstenen met opschrift . In het 
metselwerk met de heldere oranje-rode baksteen met grijze voeg zijn verschillende steengroottes toegepast 
en diverse siermotieven zoals rollagen. De stenen zijn in een afwisselend verband toegepast Langs de 
bovenzijde en als plint zijn er rondom lopende rollagen. De drie natuurstenen zijn voorzien van verhoogd 
gehakte letters die met zwart zijn aangezet en een eenvoudige sierrand die niet met zwart is aangezet. In de 
bank zijn vier vaste plantenbakken gemetseld. 

De voorzijde van de bank is voorzien van een gebogen zitgedeelte met een zitvlak van houten planken. De 
bovenrand is voorzien van een grijze natuursteen gedenkplaat met het opschrift: AAN DE "GOUDSCHE 
BURGERIJ " 15 JULI '40 . Links en rechts van deze steen is een plantenbak uitgespaard die gevuld is met 
potaarde. 

De zijkant van de bank is aan beide zijden op symmetrische wijze voorzien van een rechthoekige plantenbak 
en een natuurstenen kwartcirkelvormige gedenksteen . De linker steen heeft als opschrift 'SEPTEM BER 
1939 JULI 1940' en een wielmotief. In de rechter steen is naast het wielmotief de tekst uitgehakt 
'AANGEBODEN DOOR HET "DEPOT-WIELRIJDERS '". 

De achterzijde van de bank heeft een vlakke, rechte wand met een verhoogd middenstuk 
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Detail van de centrale gedenksteen De ligging van de bank aan de Nieuwe Veerstal 

Terre inaanleg 
De terreinaanleg rondom de bank is grotendee ls afgestemd op de monumentale bank. De bank is gesitueerd 
op een hoog gedeelte in de wigvorm ige oosthoek van het plantsoen. Rondom de bank is een cirkelvormige 
ruimte met verharding van licht siergrind. Langs de randen zijn lage geschoren heggen met twee 
doorgangen voor de paden: een pad naar de Nieuwe Veerstal en een pad naar het plantsoen . Achter de 
bank staat een volwassen kastanjeboom . 
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vervolg van de omschrijving Wielrijdersbank aan de Nieuwe Veerstal (Houtmansplantsoen) 

Depot wielrijders 

Situatie 2005 

Bouwkundige staat: 
De bank is verzakt. Het houten zitgedeelte is verwaarloosd en gedeeltelijk kapot. 

Datum foto's en schouw: oktober 2005 
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