
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H . 
Nr.: 17.566-'90 

code: SVH2/276A/MdKe 

afdruk voor: 
1. weth.Melaard 
2. afd.SVH 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Oveiwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 september 1990, nr.90.101, van de 
(_ Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 

van het pand Oosthaven 66, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.348, 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 "Baanstraat e.o."; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming wonen 
heeft; 

dat het pand in gebruik is als bedrijfsruimte/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed 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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 66, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nr.348, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monu
mentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 1 2 DEC. 1990 

\ 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
ó'e secretaris,_ de bur~eester, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.17.566, van .1-2 DEC, 1990 
SVH3 /276B /MdKe 

. ·.; - -· - . ' . 
.. Plaatselijke aanduiding: Gouda 

.. . ' 
· Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

; , van de . Monum~ntenverordening: - , . 

. .. ---· :-: OMSCHRIJVINQ ·VAN HET -MONUMENT. :·· 
Oosthaven 66 

,. • • • •• • ..... '. -, .- ,•. : - ·.• : • .' ·: ; -- • - •• -·. • • : . • _: : >i ... • •• 

Woonhuis b_estaande uit een begane grond,. een verdieping en, een ; zolderverdieping en 
voorzien van een zadeldak gedekt met, rode -verbeterde . Hqllandse : pannen. Het · pand ·heéft 
een bakstenen afgeknotte tuitgevel uit ca. 1905 die is verlevendigd met gestucte 
spekbanden en is voorzien van een hardstenen plint. Aan de onderzijde van de linker 
muurda J?l-is een !.!evelsteen geplaatst. De tekst luidt: "DE EERSTE STEEN GELEGD 
DOOR I ·711_ . 

Op de begane grond bevindt zicp. links een kozijn met de oorspronkelijke deur die is 
voorzien van smeedwerk in de stijl van de Art Nouveau. Het kozijn heeft een geprofi
leerd kalf en een ongedeeld bovenlicht. Rechts zijn twee schuifvensters met. ongedeelde 
ramen en gestucte · lekdorpels _aangebracht. , 
In het midden van de verdieping is een kozijn met twee openslaande deuren en een onge
deeld bovenlicht geplaatst. De deuren komen uit op een balkon dat is voorzien van een 
houten balustrade. Aan weerszijden van het kozijn bevindt zich een schuifvenster met 
ongedeelde ramen en een gestucte lekdorpel. 
Boven de gevelopeningen van de begane grond en de eerste verdieping zijn gestucte 
lateien aangebracht die zijn verrijkt met decoraties in de stijl van de Art Nouveau. 
De zolderverdieping heeft een gekoppeld kozijn met in het midden een schuifvenster 
waarvan het bovenraam een zesruits roedenverdeling beeft. Aan weerszijden bevindt zich 
een venster met ongedeeld raam. De gestucte lateien boven deze gevelopeningeil zijn 
niet gedecoreerd. 
De uiteinden van de twee zakgaten worden gesteund door korbelen en sleutelstukken. De 
topgevel is aan de bovenzijde afgezet met e_en bloktand en ·een gestucte deklijst en 
heeft twee geclecoreerde aanzetstenen. De top is versterkt door twee verticale uitmet.:. 
selirigen, ieder steunend op een gedecoreerde gestucte kraagsteen en aan de bovenzijde 
voorzien van een gedecoreerde gestucte· steen. 

Eigenaar: -
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 348 

afdruk voor: 

KADASTRALE 1ENAAMSIBILING 

KADAS'IRALE AANDUIDING 

1/2. sectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten 
t.b.v. afd.R.0., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

3. sectorhoofd GW 8. Raad voor het Cultuurbeheer 
4. afd.Laridmeetkunde en ·kad. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. ~O. minuut 
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Bijlage behorende -bij besluit nr.17.566 

Achtergevel 

Het pand is aan ·de achterzijde voorzien ·van een tuitgevel, opgetrokken: in: gele IJsselsteen 
waarin meerdere staafankers zijn te zien. De begane . grond i is . gepleisterd en · ·voorzien van 
schijnvoegen. Links·. is een · groot kozijn ingebroken, rechts bevindt zich een uitbouw met een közijn ·waàrui eêiï"<lëur·. . . . . . ·. . . - . •·-··. . .. -. . . . .. . . - .. . : 
Op de verdieping : is ' een groot kozijn· ingebroken :wáatböven een stalen balk ter ondersteu
ning is aangebracht. Rechts bevindt zich een klein venster met ongedeeld · raam.· 
De zolderverdieping is voorzfon van een schuifvenster met zesruits roeden.verdeling. Boven 

'· i : .de· gevelopeningen--van çie verdieping, en de : zold~r•· zijn rollagen · aangebracht. · Dè · topgevel is 
·., : · : afgezet met een rollaàgr het topje heeft een ~_dekpláat .,_ , 
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