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o de inhoud van de brief van 28 april 2011 nummer CH201 1.503 van de Comm issie Cultuurh istorie met 
betrekking tot het aanw ijzen als gemeentelijk monument van het rioolgemaal aan Noothoven van 
Goorstraat 3, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A 8566 (gedeeltelijk) , welk object eigendom is 
van Gemeente Gouda , waaru it blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in 
de bijgevoegde redengevende besch rijving ; 

o het feit dat het object aan de hand van de selectiecri teria voor Gemeentelijke monumenten en 
Gemeentelijke monumente n van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld in de Nota Cultuurhistorie 2004, 
bijlage 8, als volgt gewaardee rd is: 
Het object rioolgemaal is van belang omdat: 
1.het een typerend voo rbeeld is van eer:i .technisch gebouw uit de jaren dertig in een eigentijds zakelijke 
en zeer zorgvu ldig vormgegeven stij l; 
2.het gebouw in nog grotendee ls oorspronkel ijke staat verkeert ; 
3.het een herkenbaar, markant en stedenbouwkundig opvallend element is; 

o het feit dat de waarde van het object eerde r is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventar isatie Project; 

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

o het feit dat overleg is geweest met de afdel ing Vastgoed, optredend als eigenaar namens de gemeente 
Gouda , en met afdeling Beheer Openbare Ruimte, optredend als beheerder namens de gemeen te 
Gouda , en dat geen bezwaren naar voren zijn gebracht; 

o het feit dat verander ing van het beschermde object en aanpass ing aan een doelma tig gebruik ervan in 
principe mogelijk blijft na aanwijzing als gemeente lijk monument; 

o het feit dat door de eigenaa r c.q . gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebe leid zoa ls beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening stedel ijke vernieuwing 
2011 van toepassing is; 

o de Verordening inzake monumenten en archeolog ie; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het rioolgemaal aan Noothoven van 
Goorstraat 3, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A 8566 (gedeeltelijk, zoals aangegeven op 
bijgevoegde kaart) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 

1 1 OKT. 2011 

-!:;::;--
r'\1. S, c,~\...e v La .\,. 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda . 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorz ieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. 
Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschu ldigd. De griffie van de rechtbank 
zendt ter betaling een acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouder s, 
numm er 69959 3, van 1 1 OKT, 2011 

monumentnummer 871 

plaatselijke aanduiding: Goud a 
Noothoven van Goor straat 3, rioolg emaal 

omschrijving van het monumen t 

Bouwjaar : 1936 
Architect: Gemeen tewerken Gouda 

■ 
bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 6, lid 1 
va n de monument enverord ening 

Bouwteken ingen: Gouda , Groene Hart Archief , archief Bouw- en Woningtoez icht Gouda, ac 468, inv. nr. 
1936-89 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

Gemeente Gouda 

Gouda 

A 

vervolg va n omschrijving op pagina's 2 t/m 5 

nummer(s) 8566 (gedeeltel ijk), zie bijgaand kaartje 

Nooth v Goorstr 3 rioolgemaa l bijlage bij benw besluit.doe 
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vervolg van de omschrijving Noothoven van Goorstraat 3, rioolgemaal 

Rioolgemaal, in 1936 gebouwd aan de Noothoven van Goorstraat, naar ontwerp van de Dienst 
Gemeentewe rken Gouda. Het bovengrondse deel is gebouwd in een bouwlaag op een vrijwe l v ierkante 
plattegrond onder één kap in een robuuste, zakelijke stijl. De gevels zijn opgemetseld uit donker rode 
baksteen in Noors verband met een plint van bruine baksteen met rollaag, en gedekt door tentdak in 
overstek met donkergr ijze verbeterde Hollandse pannen. Het dak heeft nog de oorspronkelijke venti latie
uitlaat, een ontluchtingstorentje, met spleetvormige vent ilatiegaten en een eveneens tentvormige afdekking. 
De uitkragende houten gootlijst is w itgeschilderd. 
Het houtwerk is overwegend witgeschilde rd. De metalen delen zoals vensters en sierhek op bordesmuur zijn 
donkergroen geschilderd. 
Het bordes , dat langs drie z ijden van het gebouw loopt, is nog grotendeels oorspronkeli jk en draagt voor een 
belangrijk deel bij aan het karakter van het gebouw. Dit bordes is voorzien van gele en zwarte gebakken 
tegels met daar omheen een lage in bruine baksteen gemetselde bordesmuu r en een metalen sierrailing. 
Deze fraaie metalen buisrailing is nog oorspronkelijk en heeft gebogen eindstukken en bollen als stijlen 
waarmee de buis aan de bordesmuur is bevestigd. 

Detail van venster Detail van meta len hek 

Bij de vierde gevel, aan de noordwest l<ant, is een verhard maaiveld waaronder een betonnen kelder ligt. 
De zuid-westgevel aan het Schouwburgplein heeft het karakter van een voorgevel , die wordt geaccentueerd 
door een bordes met traptreden en de dubbele deur als entree tot het gemaal. Rechts in de asymmetrisch 
ingedeelde voorgevel is een nog oorspronl<elijk ogende dubbele houten panee ldeur. De stevige metalen 
scharnieren ogen nog oorspronkelijk, in tegenstelling tot de recente deurk link. Links daarvan is een smalle 
recente meta len deur. Het bordes heeft voor de dubbele deuren een toegang met drie treden. De rollaag van 
de bordesmuur is recent vernieuwd waarbij het oorspro nkelijke ontwerp is gehandhaafd. 
De zuidoost gevel, rechts van de voorgeve l, is symmetrisch ingedeeld met drie nog oorspronkelijke vensters 
met stalen kozijnen, mat draadglas, een fijnmazige roedeverdel ing, en zwartgeglazuurde lekdorpe ltege ls. 
Het bordes heeft rechts een smalle toegang met drie treden. 
De noordoost gevel, aan de achterzijde, is asymmetrisch ingedeeld. Rechts is een metalen deur . Links 
daarvan is een nog oorspronke lijk liggend venster , met stalen kozijn, mat draadglas, metalen fijnmazige 
roedeverde ling, en zwartgeglazuurde lel<dorpeltege ls. Het bordes heeft rechts een verhoging met treden 
naar de deur . Geheel rechts in de gevel is onder de goot een nog oorspronke lijke hijsbalk met een metalen 
oog waarmee objecten naar de deur met de verhoogde toegang kunnen worden gehesen. 
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vervolg van de omschrijving Noothoven van Goorstraat 3, rioolgemaal 

Detail van het ventilat iekanaal/ontluchtingstorentje 

(Datum schouw en opname foto's : oktober 2006) 
De noordwest gevel, links van de voorgevel, is eveneens asymmetrisch ingedee ld. De oorspronke lijke 
vensters en deuren in deze gevel zijn dichtgemetse ld. De gevelopening met de oorspronkelijke dubbele deur 
is dichtgemetseld en recent van een enkele metalen deur voorzien. Rechts hiervan zijn twee 
dichtgemetselde staande vensters. De drie ventilat iegaten links hebben recente afdekkingsplaten vo lgens 
een nieuw ontwerp . 

Het interieur van het gemaal op de begane grond is nog grotendeels oorspronke lijk. De indeling en de 
tegelvloeren in geel met zwarte vlakken in de twee ruimtes zijn nog origineel. 
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vervolg van de omschrijving Noothoven van Goorst raat 3, rioolgemaa l 

BIJLAGE Noothoven van Goorstraat 3, Rioolgemaa l (pag. 1) 

Bijlage met afbeeldingen van bestektekeningen, BWT 1936/89 
Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief , archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, ac 468 , inv. nr. 
1936-89 
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BIJLAGE Noothoven van Goorstraat 3, Rioolgemaal (pag. 2) 

Doorsnede A-B (lengtedoorsnede) 

Doorsnede E-F (links) en doorsnede C-D (rechts) (dwarsdoorsnede 's) 
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omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

diensl: 
Ruimtelijke Ontwik.kehing 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openba re Ruimte 
Geo • informatie 

beioekadres: 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres : 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

Adres 
Noothoven van Goorstraat 3 
Rioolgemaal + kelders 

Kadastraal bekend 
Sectie A 
Nummer(s) 8566 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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