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Gelet op 

■ 
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burgemeester en 
wethouders 

o de inhoud van de brief van 13 september 2008 nummer CH2008.518 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen als gemeentel ijk monument van het object Houtenstraat 17 /19, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2467, 3624 en 3625 - welk object eigendom is 
van de heer_..........====-=========------ en van de erven van wij len _____ _ 
-----------~--------- en van gemeente 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 Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Houtenstraat 17, 19 is van belang omdat: 
1.het een typologisch goed voorbee ld is van een bedrijfspand in een voor utiliteitsbouw kenmerkende 
sobere architectuur van het eind van de negentiende eeuw, begin twint igste eeuw; 
2.het gebouw een sterke stedenbouwkundige eenheid vormt met de smalle straatruimte die een 
kenmerkend bedrijfsmatig karakter heeft; 
3.het stedenbouwkundig een markante ligging heeft op de hoek Houtenstraat en Vest; 
4.het herinnert aan de geschiedenis van pijpen- en aardewerkfabr icage van de bekende Goudse firma 
Goedewaagen op deze locatie 

o het feit dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

o het feit dat de eigenaars zijn gehoord; 

o het feit dat de eigenaar van Houtenstraa t 17 geen zienswijze naar voren heeft gebracht; 

o het feit dat de eigenaar van Houtenstraat 19 een zienswijze naar voren heeft gebracht. Voor een 
samenvatting en een weerlegging van de zienswijze verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaar d.d. 9 
december 2008, kenmerk nummer 549108, die wij als herhaald en ingelast beschouwen ; 

o het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verande ring van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogel ijk zouden zijn; 

Houtenstraat 17 19 benw besluit.doe 

gemeente 
gouda 



o het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebele id zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

o de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijz ing tot gemeentelijk monument van het object Houtenstraat 17 /19, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2467, 3624 en 3625; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 9 0 EC 2008 

Burgemeester en wethouders v9?rnoemd, 

, secretar is 

verzonden: ·J 5 OEC 2[]8 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 547565, van 9 DEC 2000 

monumentnummer 864 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Houtenstraat 17/19 

omschrijving van het monument 

Houtenstraat 17, 19, Gouda 

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

Voorma lig pakhuis en expeditieruimte Pijpen- en Aardewerkfabriek Goedewaagen 
Bouwjaar: 1886 (oudste deel Houtenstraat 19), 1909 (gevel Houtenstraat 17) 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen : Gouda, Groene hart archieven, Bouwvergunn ingen Gouda, Houtenstraat 17, 19. Archief : 
ac 468, inv.nr. 2202 B 39, 2202 D 4; 1909/101 
Gouda, Groene Hart archieven, archief NV Goedewaagen, ac 309, inv nr 693 

Inleiding 
Het historische Gouds aardewerk heeft nationaal en internationaal een uitzonderlijke reputatie . In Gouda zijn 
tientallen fabrieken geweest die toonaangevende producten maakten op het gebied van bijvoorbeeld 
pijpenfabricage, sieraardewerk en gebruiksgoed . Een van de belangrijkste aardewerk- en pijpfabrieken was 
Goedewaagen . Rond 1900 was Goedewaagen een van de grootste aardewerkfabrieken in Gouda, en had 
het bedrijf vele andere kleine producenten uit de markt verdreven. 

Het bedrijf Goedewaagen heeft een lange historie in Gouda. In 1779 wordt Dirk Goedewaagen als 
meesterpijpmaker opgenomen in het pijpenmakersgilde. Aanvankelijk worden in een werkplaats aan de 
Keizerstraat klei pijpen geproduceerd , maar na verloop van tijd wordt het bedrijf verplaatst naar een terrein 
tussen Gouwe en de Raam (onder meer Hoge Gouwe 97, 99, 101 en de Raam 55, 57) Om over een eigen 
oven te beschikken , en om de productie uit te breiden met aardewerk, wordt in 1853 De Star opgekocht, op 
een andere locatie aan de Raam. 
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vervolg van de omschrijving Houtenstraat 17/19 

In 1853 kopen de broers Pieter en Thobias Goedewaagen pottenbakkerij De Star op, een Gouds bedrijf 
dat al sinds 1630 bestond, en gevestigd was in enkele panden op een min of meer driehoekig terrein tussen 
de Raam, Vest en de Houten straat (toen Houtensteeg genoemd) . Vanaf dat jaa r produceert Goedewaagen 
naast pijpen ook grof aardewerk. Tussen 1853 en 1909 breidt Goedewaagen op dit terrein steeds meer uit , 
en worden vrijwel alle percelen verworven . Soms vindt op een perceel nieuwbouw plaats, om het proces te 
kunnen optimaliseren. De diverse gebouwen worden gebru ikt voo r specifieke onderdelen van het 
productieproces: zoals bijvoorbeeld ovengebouw , pottenopslag, baaswoning, turfschuur , kleimalerij, 
pijpenopslag , draaierij. afwerken en smeren, kasters en glaashuis. In 1909 verhuist het bedrijf naar een 
nieuw terrein aan het Jaagpad , buiten de binnenstad. Op dat moment is Aart Goedewaagen directeur van de 
fabriek, die in 1904 het bedr ijf had gekocht van zij n vader. De gebouwen langs de Raam, Houtenstraat en 
Vest worden verkocht. Na het vertrek van Goedewaagen naar het Jaagpad in 1909 zijn diverse panden op 
het terrein Houten straat/Vest/Raam afgebroken en is nieuwe bebouw ing daarvoor in de plaats gekomen. De 
bouwdossiers geven geen compleet beeld van de bouwgesch iedenis, maar uit beperkt archiefonderzoek en 
de schouw blijkt dat vooral Houtenstraat 17 en 19 nog een goed beeld geven van de periode dat 
Goedewaagen hier bedrijfspanden had. 

Houtenstraat 19 (foto april 2008) 

Het bedrijfsgebouw Houtenstraat 19, gebouwd in opdracht van Goedewaagen, herinnert nog aan de 
periode dat het bedrijf hier gevestigd was. Dit langwerpige pakhuis langs de Vest is in 1886 gebouwd, in 
opdracht van P. Goedewaagen. Het functioneerde waarsch ijnlijk voor de opslag van pijpen. Uit de 
oorspronkelijke bouwtekeningen blijkt dat onder meer de geve ls en het dak zijn gewijzigd . Zo is de voorgeve l 
op de hoek Vest - Houtenstraat vernieuwd , waarschijn lijk na 1909, en daarb ij heeft een rooilijnwijziging 
plaats gevonden. Ook het oorspronkelijke mansardedak is gewijzigd in een plat dak met steile daksch ilden. 
De vensters in de gevel aan de Vest zijn vergroot. 

Het bedr ijfsgebouw Houtenstraat 17 was tot 1909 door Goedewaagen in gebruik als expedit ieruimte. De 
voorgevel van dit gebouw is na de verkoop in 1909 waarschijn lijk ook gewijzigd. In dat jaar z ijn zes huizen 
Houtenstraat 5, 7, 9, 11, 13, 15 gebouwd in opdracht van C. Plomp en is de gevel van pakhuis Houtenstraat 
17 gewijzigd. 
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vervo lg van de omschrijving Houtenstraat 17/19 

Omschrijving Houtenstraat 19 
Voormalig pakhuis, in één bouwlaag met zolder , in 1886 gebouwd in opdracht van P. Goedewaagen. Het 
huidige , niet oorspronkelijke, platte dak met steile dakschilden is gedekt met mastiekleien. De gevels zijn 
voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband. De grijze plint 
is gepleisterd , met een ongeveer twee centimeter dikke laag. Het hoofdvo lume is langwerpig, met ongeveer 
halverwege een asverdraaing in de lengterichting van het hoofdvolume die het tracé van de Vest volgt. De 
gevelinde ling en de relat ief sobere detaillering en het eenvoud ige metselwerk, dragen bij aan het functionele 
karakter van een niet-representatief bedrijfsgebouw . 

De zuidgevel aan de Vest heeft zes gelijkvormige vensteropeningen en een toegangsdeur. De gevel is 
horizontaal en langgerekt, en heeft een opvallende knik, die correspondeert met het tracé van de Vest. De 
vensteropeningen zijn voorzien van een grijze gepleisterde lijst met onderdorpel. De huidige raamkoz ijnen 
zijn voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg van hout. Rechts wordt de gevel beëindigd door een hoger 
opgaand muurdee l en een deksteen van de kopse gevel. Rechts in de gevel is een donke rgroene 
geschilderde dubbele houten opgek lampte deur. Het houten deurkozijn heeft een middenst ij l en een 
gemetselde ontlas tingsboog. Tussen het eerste en het tweede venster rechts duiden sporen in de gevel op 
een dichtgemetseld venster . Links in de gevel is een pijp voor regenwaterafvoer, die in de muur is 
ingemetseld . Het muurvlak links van de pijp is bij een latere verbouwing opgemetse ld. De houten bakgoot 
heeft een regelmatige rij muurankers die rechts gedee ltelijk ontbreekt. In het muurvlak onder de goot is een 
regelmatige rij gepleisterde rechthoekige vlakken die du idt op het inmetselen van de koppen van balken van 
de zoldervloer. 

Houtenstraat 19, rechter deel van de gevel 
aan de Vest (foto april 2008) 

Houtenstraat 19, detail van de latei 
(foto april 2008) 

De westgevel op de hoek Houtensteeg en de Vest is symmetrisch ingedee ld. Centraal in de gevel op de 
begane grond is een donkergroe n geschilderde driedelige houten opgeklamp te toegangsdeur . Op de 
verdiep ing zijn symmetrisch geplaatst twee schu ifvensters met witte houten kozijnen. Uit de oorspronke lijke 
bouwtekeningen blijkt dat deze gevel bij een latere verbouw ing is ontstaan. De metalen latei van de 
toegangsdeur heeft nog sporen van geschildere aanduidingen die verwijzen naar de bedr ijfsvoering , en drie 
symmetrisch geplaatste metalen bevestigingspunten die van een bloemmotief z ijn voorzien (rozet). De latei 
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vervolg van de omschrijving Houtenstraat 17/19 

is voorzien van een rollaag . De twee houten schuifvensters op de zolder laag zijn voorzien van een 
ontlastingsboog . Langs de onderrand van de vensters is een waterdorpel. Op de hoeken is de gevel 
voorzien van penanten die aan de bovenzijde worden beëindigd door twee identieke natuurstenen 
afdekstenen met een reliëf. 

Terreinaanleg . De zuid- en westgeve l liggen direct aan de straat , zonder trottoir. De oost- en noordgevel 
zijn tegen belendende bebouwing aangebouwd. 

Omschrijving Houtenstraat 17 
Voormalige expeditieruimte , in gebruik geweest door de Kleipijpen- en aardewerkfabriek Goedewaagen , in 
1909 gewijzigd in een pakhuis in opdracht van C. Plomp. Het hoofdvolume is opgetrokken op een 
hoofdzakel ijk driehoekige plattegrond, in twee bouwlag,en, waarsc hijnlijk afgedekt door een plat dak . De 
gevelindeling en de relatief sobere detaillering en het e,envoudige metse lwerk , dragen bij aan het functionele 
karakter van een bedrijfsgebouw . 

De voorgevel aan de Houtenstraat is opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband . De gepleisterde 
plint is grijs geschilderd . De geve l is voorzien van eenvoudige versieringen zoals ongeschilderde 
aanzetstenen en banden, die grotendeels overeenkomen met de geschilderde aanzetstenen en banden van 
de voorgeve ls van de naastgelegen huizen Houtenstraat 5-15. Op de beganegrond zijn twee recente 
dubbele deuren voor laden en lossen . De strekken ogen oorspronkel ijk. De linker deur heeft een driede lig 
vast bovenlicht. De aanzetsteen van de rechter deur heeft een metalen sieranker . Op de verdieping is links 
een geschilderd houten laad luik en een kozijn. Rechts is een houten schuifvenster met een mogelijk 
natuurstenen vensterdorpe l. De dakrand heeft een recente houten boeiboord. Mogelijk hebben het laadluik 
en het schuifvenster nog strekken . Bijzonder is de uitgemetselde hoekversiering met onder meer gele 
verblendstenen en gemetselde dekstenen . 

Terreinaanleg . Het pand is onderdeel van de gevelwand aan de Houtenstraat. Voor de gevel is een smal 
trottoir. 

/ 
1 

Houtenstraat 17 (foto april 2008) 

~7, .. , -' . 
,: : 

':l 

Houtenstraat 17, detail van de voorgevel (foto april 2008) 
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Aanvraag bouwvergunn ing, 'Ontwerp voor den bouw van een pakhuis voor den Heer P Goedewaagen (Vest) 
te Gouda' , 1886, Gouda, streekarch ief, BWT 2202.B.39 

Waa rdering 
Het object Houtenstraat 17, 19 is van belang omdat: 
1.het een typologisch goed voorbeeld is van een bedrijfspand in een voor utiliteitsbouw kenmerkende sobere 
architectuur van het eind van de negentiende eeuw, begin twintigste eeuw; 
2.het gebouw een sterke stedenbouwkundige eenhe id vormt met de smalle straatruimte die een ke nmerkend 
bedrijfsmatig l<arakter heeft; 
3.het stedenbouwkund ig een markante ligging heeft op de hoek Houtenstraat en Vest; 
4.het herinnert aan de gesch iedenis van pijpen- en aar,dewerkfabricage van de bekende Goudse firma 
Goedewaagen op deze locat ie 

pagina 5 



~~J monument 
·····" monumentlijn 

3624 

• 

3625 

• 

3930 

gew , 

gew. 

gew. 
gew. 
gew. 

darum 16 september 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ru imte lijke Ontwik •k,eling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

bezoekadres : 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

Adres 
Houtenst raat 17/19 

Kadastraal bekend 
Sectie 0 
Nummer(s) 2467, 3624 en 3625 

2504 

3315 

3931 

JR 

get. gez. 

schaa l: 
1:250 

formaat: 
A4 

postadros: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente t-- ------------ --,-m- o-nu-m-,n-tnu~m-m-.,- ----t 

gouda or , Is •M Qtdffll• u11 l'H-1 dl;llnl 11,m bUUir.d, cl:t1 un v,4jllg,lfl9ttl Ol!dtffit~ ~ tij~ 
A.an "'•IOffl'I op cl'tH :trdN!i; it WttfO~o ·tn bn Gffll Ul~tl •~M WOfde" 011t1,ti!d. 
0COPfrlgli l. 8tJltt-l 0,+nbart F\:\ltr!fl~ Oto • ltllo-tMttlt. 864 


