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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.89.213, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Nieuwehaven 27/29, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2409,
welk pand eigendom is van ___________
__________
is gebleken
dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals
weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie uitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Binnenstad-west";
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming woon-,
bedrijfs- en centrumdoeleinden heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is;
(

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Nieuwehaven 27/29, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2409, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
GOUDA, .
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Burgemeester en wethouders voornoemd,
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.698, van
SVH3 /271B /MdKe
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1990

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Nieuwehaven 27 /29
Een beneden- en bovenwoning, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een
zolder die wordt gedekt door een mansardekap. Aan de voorkant is de kap belegd met
zwarte kruispannen en aan de zijkanten met rode Hollandse pannen.
De bakstenen voorgevel heeft een traditionele vormgeving met Jugendstil- en neorenaissance-elementen uit het eerste kwart van de 20e eeuw. De gevel is voorzien van
gestucte spekbanden, heeft een lage gestucte plint en wordt beëindigd door een kroonlijst die in het midden wordt doorbroken door een dakkapel met een gemetselde voorzijde.
Op de begane grond bevindt zich aan weerskanten van de gevel een kozijn met deur en
bovenlicht met drieruits roedenverdeling. De deuren zijn origineel en hebben een identieke raamverdeling met ieder zes glasruiten. Tussen de deuren zijn twee schuifvensters
geplaatst waarvan de bovenramen zijn voorzien van een drieruits roedenverdeling. Boven
de gevelopeningen van de begane grond bevinden zich lateien. Boven iedere deur- en
vensterafdekking bevindt zich een gemetselde segmentboogvormige ontlastingsboog.
Op de verdieping zijn drie schuifvensters symmetrisch in de gevel geplaatst. De bovenramen hebben ieder een drieruits roedenverdeling. De vensters worden gedekt door een
segmentboogvormige ontlastingsboog, waarvan de iets in de gevel terugliggende boogvulling bestaat uit geometrisch metselwerk van gele en rode baksteen.
Het hoofdgestel bestaat uit een fries van decoratief metselwerk en een kroonlijst, die
ter weerszijden van de dakkapel rust op vier gesneden gootklossen. De gemetselde dakkapel
is voorzien van een schuifvenster waarvan het bovenraam twee vertikale roeden heeft.
Evenals op de verdieping wordt dit venster gedekt door een segmentvormige ontlastingsboog met eenzelfde decoratieve vulling. Boven de segmentboog bevindt zich een sieranker.
De dakkapel heeft een tuitgevel die is versierd met opgaand getand stucwerk. Zowel de
dakkapel als de gevelbeëindiging hebben aan de zijkanten iets uitkragende penanten, die
een weinig door het hoofdgestel zakken . De penanten worden bekroond door een gestucte
steen.
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