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Onderwerp: verzoeken m.b.t. herbestemming weeshuis

Couda, 19 december 2O16

Ceacht college,

ln de plaatselijke kranten wordt sinds kort bericht over de herbestemming van de voormalige

bibliotheek oíwel het oude weeshuís aan de JeruzalemstraaíSpieringstraat. ln deze brief hebben

wij een aantal verzoeken aan u aangaande deze zaak.

Uit de berichten begrijpen wij dat de partij die op dit moment de plannen verder uitwerkt, uitgaat

van een hotelfunctie gecombineerd met woningen voor jongeren. Zoals al eerder is gebleken en

besproken, is de Historische Vereniging Die Goude groot voorstander van herbestemming van

monumentale gebouwen en beseft zij dar bij dergelíjke projecten compromíssen moeten worden

gesloten. Omdat het in dit specifieke geval gaat om een zeer waardevol middeleeuws

rijksmonument in het oudste deel van de historische binnenstad waar de eerste machthebbers van

Couda waren gevestigd, vragen wij u nadrukkelijk heel zorgvuldig met de herbestemming om te

gaan. Deze herbestemming is van een andere orde dan díe van bijvoorbeeld de Sacramentskerk

en de Kadeschool (beide gebouwen uit de twintigste eeuw), herbestemmingen die overigens in

onze ogen zeer goed zijn gelukt omdat daar met oog voor de cultuurhistorische waarden op een

prachtige manier moderne íuncties zijn ingepast.

De geschiedenis van het weeshuiscomplex gaat terug tot de oorsprong van de stad. Een greep uít

de nog altifd rijke aanwezige cultuurhistorische waarden: de.leruzalemkapel is de enige vrijwel
íntacte Jeruzalemkapel die ons land rijk is. Het gebouw van de voormalige bibliotheek (z-uidziide

Patersteeg) bestaat voor een groot deel uít restanten van het Margarethaklooster dat daar heeft

gestaan. Het feit dat aan beide zijden van de Patersteeg een klooster heeft gestaan, is nog goed

beleeÍbaar door de bewaard gebleven karakteristieke hoge gesloten muren. De Patersteeg zelf is

een uniek onderdeel van de stedenbouwkundige structuur in dit gebíed.

lBÀN: NL79ABNA05074I 5450 of NL51 1NC8000O397093



Bínnen onze vereniging bestaat een werkgroep gebouwd erfgoed. Deze werkgroep heeft als een

van haar prioríteiten leegstand en herbestemming benoemd. Bij dergelijke projecten wíl de

werkgroep graag in een vroeg stadium meedenken over de inpassing van nieuwe functies met

behoud van belangrijke cultuurhistorische waarden. Een andere prioriteit van de werkgroep is de

verduurzaming van monumenten. Ook monumenten moeten in onze ogen toekomstbestendig zijn
en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave die we ten gevolge van de

klimaatuerandering allemaal hebbren.

Naar aanleiding van de berichten uit de krant en op basis van de uitgangspunten van onze

werkgroep gebouwd erfgoed, hebben we enkele verzoeken aan u:

o In het verleden zijn enkele cultuurhistorische onderzoeken naar de complexen ter weerszi.iden

van de Patersteeg verricht (denk aan dat van de Jeruzalemkapel), maar een volledig verhaal

waarin de onderzoeken zijn geïntegreerd, is er voor zoveÍ wij weten niet. Dat is voor deze

herbestemrníngsopgave wel essentieel en hierbij verzoeken we u dan ook om de ontwikkelaar
te vragen een analyse van de diverse onderzoeksresultaten door een onafhankelijk
(bouwhistorisch) bureau uít te laten voeren, waarbij de waarden van de díverse bouwdelen

worden geprioriteerd. Mocht een dergelijke analyse beschikbaar zijn, dan stellen wij het zeer

op príjs deze te mogen ontvangen of in te zien.
o We verzoeken u vervolgens de ontwikkelaar te vragen de resultaten van zo'n analyse bij de

nadere planvorming te betrekken.
. Díe Coude stelt haar expertise hierbij graag ter beschikking en verzoekt u er bij de

ontwikkelende partij op aan te dringen partijen als Die Goude maar ook omwonenden goed

bij de planvorming te betrekken.

o Ten slotte vragen we u er bij de planvorming op aan te dringen ook nadrukkelijk de

verduurzaming van dit grote complex te betrekken. Bij enkele andere gemeenten zoals Leiden

en Utrecht en op rijksniveau zijn hiervoor voorbeelden te vinden en worden pilots uítgevoerd.

Craag onwangen wij op korte termijn uw reactie op onze bríef.

Gerard van Ham

voorzítter

Baft Pors

secretaris

c.c. Cemeenteraad
Deze brief wordt tevens in onze Nieuwsbrief en op onze facebookpagina gepubliceerd.
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