
dossiernummer 

onderwerp 

1122 

Aanwijzing als gemeentelijk mon ument van een 

vijftal objecten op het terrein van Croda, Buurt je 

3, Schielands Hoge Zeedijk 2 en 3 

besluit van 
het college 

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; 
• gelezen het voorstel van 16 mei 2017 

• gelet op artikel 3 van de Vero rdening inzake Monumenten en Archeologie ; 

• gelet op de inhoud van de brief van 26 oktober 2015 van de Commissie Cultuurhistorie 
(CH2015.002) met betrekking tot het aanwijzen als gemeentel ijk monument van een vijftal 
objecten op het terrein van Croda, Buurtje 3 en Schielands Hoge Zeed ijk 2 en 3, te weten het 
hoofdgebouw, kantoorgebouw Viruly , loods, (deel van) fabrieksmuur en schoorsteen , 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sect ie E, nummer 6083 en 6123 geheel , nummers 4525 , 
5782 en 6371 gedeeltelijk, waaruit blijkt dat de objecten cultuurh istorische waarden hebben, 
zoa ls beschreven in de bijgevoegde redengevende besch rijving. Vier objecten zijn eigendom 
van Croda Nederland BV (contactadres : Buurtje 1 2802 BE Gouda). De schoorsteen is 
eigendom van de gemeente Gouda (contactadres: cluster Vastgoed van afdeling CVO); 

• gelet op het advies van de Commissie Cultuurhistorie die op verzoek van de gemeente Gouda 
advies heeft uitgebracht over de cultuurhistorische waarde van de vijf objecten op het terre in 
van Croda met de volgende waardering : 
Het hoofdgebouw (administratiegebouw) is van belang vanwege: 

1) De cultuurhistorische waarde: 
-als administratief en bestuurlijk hart van de grootste kaarsenfab riek in Nederland en daarmee 
van groot belang voor de econom ische ontwikke ling van Gouda; 

2) De architectuurhistorische waarde: 
-als typologische herkenbaar kantoorgebouw opgetrokken in eclect ische bouwstijl die het 
representat ieve karakter van het hoofdgebouw benadrukt ; 
-als onderdeel van het oeuvre van de nationaal toonaangevend architect Michiel Brinkman ; 
-in de ambachtelijke detaillering van onderde len van het interieur in de stij l van de art déco die 
verwijzen naar de geschieden is van het bedrijf , zoals het gebrandschilderde glas-in-lood , het 
trappenhuis met eikenhouten trap en betegelde wand en de hal met houten lambrisering, 
deuren en garderobe en vloeren; 

3) De situationele waarde: 
-vanwege de beeldbepalende betekenis van het gebouw voor het fabriekscomp lex en de 
centrale ligging op het terrein waarvan de indeling teruggaat op de oorspronkelijke zest iende
eeuwse verkavelingstructuu r. 
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4) De herinneringswaarde: 
Als hoofdgebouw van een van de belangr ijkste werkgevers van Gouda door de tijden heen. 

Het kantoorg ebouw met annex 'Viru/y's Zeeppoeder is van belang vanwege . 
1) De cultuurhistorische waarde : 

-als kantoorgebouw met magazijn en blikfabriek van zeeppoederfabr iek De Hamer die door 
overname de kaarsenfabriek liet uitgroeien tot belangrijke chemische fabriek; 

2) De architectuurhistorische waarde: 
-in de hoogwaard ige esthetische kwaliteit van het ontwerp die zich uitdrukt in de detai llering 
van de gevel (oa metselwerk) en de ruimtelijke indeling van het kantoor; 
-als vroeg ontwerp van de bekende architecten M.J. Granpré Molière en P. Verhagen die in 
1916 samen een architectenbureau waren begonnen ; 
-in enkele houten en natuurstenen interieuronderdelen die ambachtelijke vaard igheid 
verlonen ; 

3) De situationele waarde: 
-de herkenbaarheid als (representatief) kantoorgebouw met de hoofdentree aan de 
doorgaande weg bij de ingang van het fabrieksterre in en die voortkomt uit de verkavelingwijze. 

De voormalige loods is van belang vanwege : 
1) De cultuurhistorische waarde: 

-als overb lijfsel van de scheepsbouw die eeuwenlang een van de belangrijkste economische 
activiteiten langs de Hollandsche IJssel vormde; 

2) De architectuurhistorische waarde: 
-uitgedrukt in de heldere hoofdvorm van de voormal ige scheepsbouwloods , sobere deta illering 
en bijzondere houten kapconstructie in het interieur; 

3) De situationele waarde : 
-de herkenbaarhe id door de markante evenw ijdige ligging tegen de Schielands Hoge Zeedijk 
waardoor het object een beeldbepalende rol heeft en de ruimtelijk -functione le betekenis van 
de ligging in het buitendijks gebied langs de Hollandsche IJssel; 

De fabrieksmuur is van belang vanwege : 
1) De architectuurhistorische waarde : 

-als goed voorbeeld van baksteenexpress ionisme en de zorgvuldige detaillering van het 
metselwerk; 
-als enig overgebleven onderdee l van het ensemble van portiersloge, hoofd ingang en 
afscheidingsmuur naar ontwerp van de arch itect Michiel Brinkman . 

2) De situationele waarde : 
-als markering van de begrenzing van het fabrieksterrein. 

De schoorsteen is van belang vanwege : 
1) De cultuurh istorische waarde: 

-als symbool voor de naoorlogse economische ontwikkeling in Gouda 
2) De architectuurhistorische waarde : 

-als kenmerkend voorbeeld van industriële architectuur; 
3) De situationele waarde : 

- in de beeldbepa lende betekenis voor het fabr iekscomplex en in het markante silhouet 
waardoor de fabrieksschoorsteen de funct ie van landmark heeft, zowel vanaf de dijk, het 
water, als vanu it het gebied ten zuiden van de Hollandsche IJssel. 
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4) De zeldzaamheidswaarde: 
-aangezien het de enige overgebleven representant is van de grote hoeveelheden 
fabrieksschoorstenen die rond de binnenstad van Gouda hebben gestaan en zodoende een 
herinneringswaarde heeft. 
-door zijn hoogte van meer dan 40 meter . 

• gelet op het fe it dat beide eigenaa rs te kennen hebben gegeven geen bezwaar tegen 
aanwijz ing te hebben; 

• gelet op het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat 
verander ing van het object en aanpassing aan doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

• gelet op het feit dat door eigenaars c.q. gebruikers gewenste wijzigingen worden getoetst aan 
het restaurat iebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1. van de Nota Cultuurhistorie en 
bijlage 17: gemeentelijk beleid bij restauratie en transformatie ; 

• gelet op de Verorden ing inzake Monumenten en Archeologie 2013 . 

besluit tot: 
1. Aanwijzing als gemeentel ijk monument op grond van de Verordening inzake Monumenten en 

Archeologie van een vijfta l objecten op het terre in van Croda , Buurtje 3 en Schielands Hoge 
Zeedijk 2 en 3, te weten: het hoofdgebouw , het Viruly gebouw , de voormalige loods , een gedeelte 
van de fabrieksmuur en de schoorsteen , kadastraal bekend gemeente Gouda, Sectie E, nummers 
6083 en 6123 geheel en 4525, 5782 en 6371 gedeeltelijk , zoals aangegeven op bijgevoegde 
kaartjes. Met uitzondering van de schoorsteen geldt dat wat niet tot de als monument 
aangewezen objecten behoort , maar wel op hetzelfde kadastra le perceel staat , is uitgezonderd 
van dit aanwijzingsbesluit. 

2. Vaststelling van de bijgevoegde redengevende beschr ijvingen . 

Aldus besloten in de vergadering van / 6 rn / -..c 7' 

burgemeester en wethouders van Gouda, (\ 

CW secretaris, e burgem~esteJ . } 
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Als u het niet eens bent me dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 
zes weken na dagtekening 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 
beslu it waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw 
handtekening . Voorts wordt u verzocht een afschr ift van het bestreden besluit mee te sturen en 
kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar ben. Het bezwaarschrift moet u sturen naar 
het College van burgemeester en wethouders , Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 88 
te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 
EH, Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorz iening verzoeken . Voor de behandeling van 
een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een 

_ acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders , 
nummer 1122, van 16 mei 2017 

monumentnummer 879 

plaatselijke aanduiding: Gouda, Buurtje 3, 
Kantoorgebouw Viruly, Croda 

Omschrijving van het monument 

Adres: Buurtje 3, Gouda 

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

Naam: 
Bouwjaar: 

Kantoorgebouw met annex 'Viruly's Zeeppoeder " Croda 
1917 

Architect: Granpré Molière & Verhagen Architecten 
Bouwtekeningen: Streekarchief Midden-Ho lland, Archief Bouw en Woningtoez icht ac 468 , dossiernrs 

1916/77 (kantoorgebouw met annex 'Viruly's Zeeppoeder ') 

Inleiding 
Het fabrieksterre in van de voorma lige N.V. Stearine Kaarsen fabriek Gouda ligt nabij de binnenstad van 
Gouda. Het terrein ligt langs de Turfs ingelgracht en de Hollandsche IJssel; en aan weersz ijden van de 
Schielands Hoge Zeedij k. 
De Goudse kaarsenfabriek is gesticht in 1853 en behoorde tot een van de eerste kaarsenfabrieken in 
Nederland waar stearinekaarsen werden gemaa kt. Aanvan kelij k was de kaarsenfab ricage een nevenactivitei1 
van de aardappelmeel -, siroop- en sagofabriek Schoneve ld, Westerbaan en Cie. aan de Hoge Gouwe. In 
1858 verzelfstand igde de kaarsenfabriek als de N.V. Stearine Kaarsenfabr iek Gouda. Op een terrein tussen 
de Schielands Hoge Zeedij k en de Bleekerskade werd in 1858 een nieuwe fabriek gebouwd die zich in hoog 
tempo uitbreidde. In 1901 werd de zeeppoede rfabriek De Hamer van T.P. Viruly aan de Turfsinge lgracht 
overgenomen waardoor de productie van chemica liën even belangr ijk werd als de kaarsenfabricage en het 
fabrieksterrein aanzienlijk werd vergroot. Tussen 1907 en 1910 werden de voormalige blekerij De Pauw en 
de Bleekerskade aan het fabrieksterrein toegevoeg d. Omstree ks 1912 behoorde de fabriek met 600 
werknemers tot een van de grootste werkgevers in Gouda. In 1916 kwam het buitendij ks gebied van de 
scheepswerf Het Kromhout in het bezit van de N.V. Stearine Kaarsenfabriek Gouda. In 1920-werd het 
landgoed De Act iehoven aan zuk looste lij ke zijde aan het fabr ieksterre in toegevoegd . 1 n 1929,Juseerden de 
Schiedamse fabriek Apol lo en de Goudse kaarsenfabriek tot de N.V. Koninklij ke Stearine Kaarsenfab riek 
Gouda-Apollo . Een brand in 1936 verwoestte een groot deel van het complex . Maar de fabr iek werd weer 
opgebouwd en is daarna geregeld gemodernisee rd. Sinds 2006 is het complex bekend onder de naam 
Croda Nederland B.V. en in bedrijf als onderdeel van de (oleo)chemische industrie . 
Het terrein is ontsloten vanaf een centrale entree aan het Buurtje. Die entree geeft toegang tot een centra le 
as, de vroege re Bleekerskade , die noordoost zuidwest is georiënteerd , met dwarsassen . Het gebied aan de 
overzijde van Schielands Hoge Zeed ijk , is vanaf het fabriekst errein onts loten via een onderdoo rgang in de 
dij k. 

kadastrale tenaamstelling 

Eigenaar(s) : Croda Nederland B.V. 
Recht van erfpacht 
Zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 
sectie 
nummer(s) 

Gouda 
kad. E 
6371 (gedeeltel ijk) 

Vervolg van omschrijving op pagina's 2 Urn 4 
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Aan onderdelen van het complex hebben enkele dest ijds nationaal toonaangevende architecten gewerk t 
In 1917 maakte het bureau van Granpré Molière & Verhagen Architecten het ontwe rp voor het kantoorgebouw 
Viru ly. In 1918-1919 werkte Michiel Brinkman (1873-1925) aan een verbouwing van het hoofdgebouw en 
nieuwbouw van een fabrieksmuur met een (inmiddels afgebroken) portiershuisje. Michiel Brinkman stond aan 
de basis van het ontwerp voor wat cultuurhistorisch een van de belangr ijkste fabrieken van Nederland is, de 
Van Nelle fabr iek in Rotterdam tussen 1925-1931 gebouwd onder leiding van Brinkmans zoon , J.A. Brinkman 
(1902-1949) en L.C. van der Vlught (1894-1936). Mich iel Brinkman tekende in 1923 voor de Van Nel Ie fabriek 
de eerste schetsen , dat is vijf jaar nadat hij aan de fabr iek in Gouda had gewerkt. Terwijl het interieur van het 
hoofdgebouw van de fabr iek in Gouda stijlkenmerken vertoont van Art Deco , zou de fabriek in Rotterdam 
kenmerken krijgen van funct ionalisme . 
Enkele objecten van het comp lex zijn van zeer hoge cu ltuurhistor ische waarde waaronder het voormalige 
hoofdgebouw , kantoorgebouw Viruly , loods en fabrieksmuur die de brand in 1936 hebben overleefd (of in 
oorspronkelijke vorm zijn hersteld) en tot de oudste onde rdelen van het comp lex behoren . De schoorsteen is in 
1965 gerea liseerd en eveneens cultuurhistorisch waardevol. 

Omschrijving 
Kantoorgebouw met annex 'Viruly 's Zeeppoeder ', in 1917 gebouwd met de lengterichting evenwijdig aan het 
Buurtje, staand in de roo ilijn Het ontwerp voor het kantoorgebouw is van de hand van Granpré Molière & 
Verhagen Architecten , dat zou uitgroeien tot een des tijds nationaal toonaangevend bureau. Oorspronkelijk 
was het kantoorgebouw met een luchtbrug over het Buurtje verbonden met de (inmiddels gesloopte) 
zeeppoederfabriek aan de Turfsingelgracht (de huidige luchtbrug is recent). 
Het gebouw is opgetrokken op een nagenoeg rechthoekige plattegrond . Kenmerkend is het licht gerende 
hoofdvolume , voortkomend uit de stedebouwkundige inpass ing op de hoek van het Buurtje en de centra le as 
van het fabrieksterrein . Doordat het gebouw zowel in de rooilijn van 't Buurtje als van de voormalige 
Bleekerskade staat , heeft de zuidoostelijke kopse zijde een afgeschu inde hoek waarin zich de hoofdentree 
bevindt. Het gebouw bestaat uit een twee lagen te llend hoekblok met daarachter een drie lagen tellend blok. 
Beide blokken hebben platte daken. Het hoekblok was een kantoor met magazi j n, het hogere blok was een 
blikfab riek. 
Het kantoorgebouw is ontworpen in een sobere trant van het expression isme die zich kenmerkt door de 
plasticiteit van de gevels en samengestelde opbouw van mee rdere volumes . Het hoekgebouw heeft een 
betonconstructie , die is voorzien van een baksteen gevel. 

De gevels bestaan uit metselwerk van rode baksteen in staand verband . De geleding van de gevels 
bestaat uit muurdammen van overhoeks metselwerk en vensterassen . De afgeschuinde hoek met de 
hoofdentree vormt een verbijzondering in het gevelbeeld . De hoofdentree (met een recente deur) heeft een 
lage trap met schampstenen . De gevels van het hoekblok worden beëindigd door een metalen ~ijst , deels 
voorzien van klinknagelbeves tiging waarop het bouwjaar en de bedrijf snaam staan vermeld : "AN NO 1917" 
en T P VIRUL Y & CO" en gemarkeerd door een meta len vlaggenstokhouder (mogelijk van smeedijzer) . 
De regelmatige , voor het merendeel identieke reeks vensteropen ingen zijn voorzien van betonnen lateien. 
De meeste deuropeningen hebben een bescheiden betonnen luifel. Het merendeel van de kozijnen en 
deuren is vernieuwd . In de zijgeve l bevindt zich een dubbele houten deur naar het magazijn. De luchtbrug 
over 't Buurtje , die is vervangen door een moderne variant , is als structuur zeer opvallend in het straatbeeld 
en valt buiten de bescherming . 

In het interieur zijn nog oorspronkelijke restanten , maar de indeling is op onderdelen aangepast. Het 
representatieve gedeelte van het hoekgebouw , met entree , hal , trappenhu is en voorma lige wachtkamer op 
de eerste verdiep ing, is nog grotendeels oorspronkelijk . De entree , hal en trappenhu is in dit tweelaagse 
hoekblok z ijn voorzien van natuurstenen vloer en (dee l van) trappen , natuurstenen en houten lambrisering , 
houten deuren met glaspanelen en metalen stootplaten , en een houten brievenopvang. Op de eerste 
verdieping bevindt zich de voormal ige wachtkamer met houten lambrisering en geïnt egreerde houten 
banken, die getu igen van ambachteli jk e technieken . 
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Kantoorgebouw Viruly, gevel aan Buurtje rechts (2014) 

M.J. Granpré Molière en P. Verhagen, ontwerpteken ing plattegrond 1916 
(bron: Streekarchief Midden-Holland , Archief Bouw en Woningtoezicht ac 468, doss iemr 1916.117, 
kantoo rgebouw met annex 'Viruly's Zeeppoeder') 
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Achtergevel Deur aan straatgevel 

Interieur kantoor met betimmering Entree/hal 

, l--_j •--
Zicht op plafond van een van de kantoorruimtes 
(Foto's allen 2014) 
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datum 9 december 20 15 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
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