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aanwijzing als gemeentelijk monument van het 
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besluit van 
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wethouders 

burgemeester en wethouders van Gouda 

Gelezen het advies d.d. 31 mei 2012 
Gelet op 

• de inhoud van de brief van 22 mei 2012 nummer CH2012.001 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen als gemeentelijk monument van het object Vest 81 (aardewerkfabriek
/arbeiderswon ingen), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer 3083 geheel, waaruit blijkt 
dat het object cultuurhistor ische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 
beschrijving. Het object is eigendom is van het Kerkgenootschap der Zevende-dags-Adventisten 
(erfgenaam van de heer === ), p/a gemachtigde Free Lane Holding, de heer.__ ___ ___ 

• Het object Vest 81 is van belang vanwege: 
1. haar inhoudelijke kwaliteiten, t.w.: 

• de informatiewaarde 
als goed voorbeeld binnen de gegeven ruimte lijke context en het eind 1 ge eeuwse tijdsbeeld van 
een ensemble bestaande uit een bedrijfspand annex arbeiderswoningen met buitentoi let, gelegen 
aan de voormalige Vestgracht ; 

• de ensemblewaarde 
vanwege de samenhang van de samenstellende onderdelen; 

• de zeldzaamheid 
als (één van de) laatste voorbeeld(en) van de voor het westelijke deel van de binnenstad zo 
kenmerkende aardewerkindustrie, waarbij bovendien de restanten van de in dit object 
ondergebrachte aardewerkfabriek, resp. arbeiderswoningen nog aanwezig zijn; 

2. haar fysieke kwaliteiten, t.w.: 
• de gaafheid 

vanwege het feit dat de indeling van het hoofdvolume en de eenvoudige en sobere, maar 
karakteristieke architectuur nog redelijk in tact zijn; 

• de authenticiteit 
vanwege het oorspronkelijke karakter van de nog aanwezige opstallen; 

3. haar beleefde kwaliteiten, t.w.: 
• de passendheid in de context 

als goed voorbeeld van de historische ontwikkeling van de kleinschalige bedrijfs- en woonfuncties 
in het westelijke deel van de binnenstad; 

• de herinneringswaarde 
als voorbee ld van de (kleinschalige) aardewerkindustrie enerz ijds en de arbeidershu isvesting 
anderzijds in het weste lijke deel van de binnenstad . waarin beide voormalige functies nog goed 
herkenbaar en complee t aanwezig zijn 
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• het feit dat de eigenaar is gehoord en dat een zienswijze naar voren is gebracht namens de eigenaar 
door de heer ___ van de Ontwikke lingsmaatschappij Binnenstad . Na akkoordbevind ing door ARK 
van het verbouwingspla n van 0MB van dit pand, is de zienswijze ingetrokken. 

• het feit dat aanwijzing als gemeentelijk monument niet zonder meer meebreng t dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

• 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; 

• het fe it dat bij restaurat ie van monumenta le onderdelen de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 
2011 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanw ijzing als gemeente lijk monument van het object Vest 81 (aardewerkfabriek/ 
arbeiderswoningen) , kadastraal bekend gemeente Gouda , sect ie D, nummer 3083 gehee l (zoals 
aangegeven op bijgevoegd kaartje) ; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving . 
Aldus besloten in de vergadering van 

1 2 JUNI 2012 
Burgemeester en wethouders voornoemd , 

burgemeester 

, secretar is 

...ve-rzonden: 
Ors. L.A.M. B~kl<or 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na dagteken ing een bezwaa rschrift indienen bij het College van burgemeester en wethoude rs van 
Gouda. Het indienen van een bezwaarschr ift schort de werk ing 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 beslu it 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 Afdel ing, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda . 

Desgewenst kunt u de Voorzien ingenrechter van de Arrondissementsrechtban k, postbus 20302 , 2500 EH, 
Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorzien ing verzoeken . Voor de behande ling van een derge lijk 
verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptg iro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders , 
nummer 761032, van 

monumentnummer 873 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Vest 81, voormalige aardewerkfabriek/ 
arbeiderswoningen 

omschrijving van het monument 

Adres: Vest 81, Gouda 

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

Naam: 
Bouwjaar : 

voormalige fabriek (Unicum) en blok arbeiderswoningen 
ca 1865 

Architect: 
Bouwtekeningen : 

Inleiding 

niet bekend 
geen oorspronkelijk panddossier aangetroffen in Gouda, Groene Hart archief, Archief 
Bouw en Woning toezicht 

Vest 81 is gelegen in het zu idwestel ijke deel van de binnenstad. Voor dit deel van de binnenstad werden 
door adviesbureau Lantschap in 2011 een cultuurhistor ische analyse opgesteld en voor Vest 81 een 
bouwhistorische analyse. Kenmerkend voor dit dee l van de binnenstad is de kleinschalighe id van de mix van 
wonen en werken. Vest 81 en het terrein grenzen aan de Houtenstraat, waar voorheen arbeiderswon ingen 
en een aardewerk fabriek van de bekende Goudse firma Goedewaagen gevest igd waren. In de 
bouwhistorische analyse voor Vest 81 wordt de geschiedenis van het complex uitvoerig beschreven. 
Gebouwd als bedrijfspand omstreeks 1865, is Vest 81 korte tijd daarna verbouwd tot woningen. Het 
bedrijfspand werd ingedeeld als een regelmatige rij van zes arbeide rswoningen, met aan de oostzijde een 
toegang en een tuin, en op het terrein voor elk huisje een buitentoi let. Van een van de buitentoiletten is nog 
een restant aanwezig. Tussen 1930-1948 werd Vest 81 verbouwd tot fabriek . Het is lange tijd in bezit 
geweest van de potten- en pijpenfabriek van de bekende Goudse famil iebedr ijf Prince, van 1885 tot circa 
1930. Vanaf 1961 tot 1988 was het in gebruik door de plateelbakker Sibbes, die het bedrijf Unicum hier 
vest igde. Het gebouw getuigt van die geschiedenis, in de plattegrond en gevel zijn de gebruiksspo ren 
zichtbaar. Vooral in de indeling van de begane grond en in de zuidoostgevel geeft het ritme van venster
openingen en deuren nog een beeld van de voormal ige woonfunct ie. Ten noordoosten van het hoofdvolume 
staat een eenlaagse schuur met lessenaarsdak uit omstreeks 1950. Deze valt buiten de bescherm ing. 
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Omschrijving 
Vest 81 is omstreeks 1865 gebouwd, en in gebruik geweest zowel als arbeiderswoningen als bedrijfsgebouw 
voor de plateelindustrie. Het hoofdgebouw is een hoofdzake lijk eenlaags gebouw met zolder , opgetrokken 
uit een rechthoekige plattegrond , met een zadeldak . Ten zuidoosten ervan staat op het terrein een vrijstaand 
buitentoi let, die oorspronke lijk tot de woningen behoorde. 

Hoofdgebouw 
Het hoofdgebouw (onderdeel A) is een een laags gebouw, opgemetseld uit gele IJsselsteentjes in 
kruisverband , op een rechthoekige plattegrond , afgede kt met een zadeldak met hoofdzake lijk zwarte 
Hollandse pannen. Het gebouw heeft een sobere doelmat ige architectuur. Bij de balklaag van de zoldervloer 
en de dakgoot zijn meerdere eenvoud ige muurankers. Op de geve l zij n resten van een witte verf- en 
pleisterlaag. Het pand staat met de lengterichting dwars op de waterloop van de voormalige Vestgracht, en 
evenwijdig aan de Houtenstraat. 

De zuidwestelijke kopgevel is georiënteerd op de Vest. Centraal in de tuitgevel is een eenvoudige 
houten deur. Links daarvan is een grotere deur voor transport van goederen en mater ialen. De afdekking 
van de tuitgeve l is voorzien van een gep leisterde rand d ie de vorm accentueert . 

De zuidoostelijke langsgevel wordt gekenmerkt door de regelmatige reeks van min of meer identieke 
geve lopen ingen voor vensters en deuren, als een restant van de gebruiksgeschieden is van de woningen. 
Mogelijk zijn delen van de houten kozijnen met schu ifvensters , en deuren met bovenlichten en details zoals 
metalen deurbeslag nog oorspronkelijk. Geheel links in de geve l is een dichte deur , opgebouwd uit vertica le 
planken met een bijzondere metalen deurklink . In de gevel en het dakvlak zijn diverse metalen ventila tie 
kleppen en pijpen. In het dakvlak is nog een dakkapel, een restant van de regelmatige reeks dakkapellen die 
het gebouw heeft gehad. De hoge gemetselde schoorsteen is versterkt met een later aangebrachte externe 
metalen steunconstructie. 

De noordwestelijke langsgevel is een hoofdzakelijk blinde gevel, grenzend aan een steeg. 
Van de noordoostelijke kopgevel is slechts het blinde dee l van de zolderverdieping zichtbaar vanaf 

de openbare weg. Bouwsporen van vroegere bebouwing is z ichtbaar . Tegen de gevel staat belendende 
bebouwing. 

In het interieur geven de indeling en de details blij k van de gebruiksgeschieden is. Diverse balklagen, 
tussenmuren en deuren met bovenlichten en zijramen geven nog een beeld van oorspronkeli j ke inrichting 
van de voormalige woningen . 

Terreinaanleg met buitentoilet 
Het volume van het hoofdgebouw ligt iets teruggeschoven ten opzichte van de openbare weg, met een 
voorterrein aan de Vest. Ten zuidoosten van het terrein staat een opslagruim te (onderdee l B). Ten 
noordwesten van het hoofdvolume ligt een steeg. Bijzonder aan de inrichting van het terrein is de 
aanwezighe id van een buitentoi let (onderdee l C) ten zuidoosten van het hoofdvolume . Dit is het enige 
buitentoilet dat nog resteert van het oude ensemble. Het hoofdzakelijk rechthoekige volume is opgemetse ld 
uit baksteen . In de zuidwestelijke gevel is een eenvoudig draaivenster. In de noordoostgeve l is een 
eenvoudige houten deur die niet in een kozijn in het muurvlak is geplaatst , maar tegen het muurvlak. 

Waardering 
Het object Vest 81 is van belang vanwege: 
1. haar inhoudel ijke kwalite iten, t.w.: 

• de informat iewaarde 
als goed voorbeeld binnen de gegeven ruimtelij ke context en het eind 1 ge eeuwse tijdsbee ld van een 
ensemb le bestaande uit een bedr ijfspand annex arbeiderswoningen met buitentoilet , gelegen aan de 
voormal ige Vestgracht; 

• de ensemblewaarde 
vanwege de samenhang van de samenstel lende onderdelen ; 

• de zeldzaamheid 
als (één van de) laatste voorbeeld(en) van de voor het weste lijke deel van de binnenstad zo 
kenmerkende aardewerkindust rie, waarbij bovendien de restanten van de in dit object 
ondergebrachte aardewerkfabr iek, resp. arbeiderswon ingen nog aanwezig zijn; 

2. haar fysieke kwaliteiten , t.w. : 
• de gaafhe id 

vanwege het feit dat de indeling van het hoofdvolume en de eenvoudige en sobere, maar 
karakte ristieke arch itectuur nog redelijk in tact zijn; 

• de authentic iteit 
vanwege het oorspronkel ijke karakter van de n,og aanwezige opstallen ; 
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3. haar beleefde kwaliteiten, t.w.: 
• de passendhe id in de context 

als goed voorbeeld van de historische ontwikkeling van de kleinscha lige bedrijfs- en woonfuncties in 
het westelijke deel van de binnenstad; 

• de herinne ringswaarde 
als voorbeeld van de (kleinschalige) aardewerkindustrie enerzijds en de arbeidershuisvest ing 
anderzijds in het weste lijke deel van de binnenstad. waarin beide voormalige functies nog goed 
herkenbaar en compleet aanwezig zijn 

Datum schouw: 
december 2011 

Bouwkundige staat 
Tijdens de schouw verkeerde het gebouw in redelijke staat. 
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Vest 81, voormalig bedrijfspand en blok arbeiderswoningen 

Vest 81, zicht op de zuidoost gevel (links) en schuur en buiten-WC (rechts) 
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·::.:;_ . . --~~~;;;;..it.!,ci~, .. 
Vest 81, detail van de tuitgeve l aan de zuidwest z ijde 

Vest 81, zicht op deel van zuidoostgevel, rechts de belend ende bebouwing tegen de kopse noordoostgeve l 
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(foto's dec 2011) 

situat ie Vest 81: A = hoofdgebouw , B = schuur , C = buitentoi let 
(bron : Lantschap , Cultuurhistorische analyse Vest 81, 2011, p. 6) 
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