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Paraaf:

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 8 september 1994, nr. MC94.638, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Oosthaven 59, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie C nummer(s) 3699, welk object eigendom is van de heer __ "___ ""......
------------~-----------...-.......J
is gebleken dat
het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde
redengevende beschrijving;

(

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
het een goed voorbeeld is van een herenhuis van rond de eeuwwisseling,
geheel in de stijl van de neorenaissance;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen nog grotendeels intact zijn;
4]
het metselwerk alsmede de stucplafonds binnen van ambachtelijke
vaardigheid
getuigen;
5]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
6]
het pand markant is gelegen op de hoek van de Oosthaven en de
Minderbroedersteeg;
dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het
Monumenten Inventarisatie Project (MIP);
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming
wonen II heeft;
dat het object in gebruik is als kantoor/woning;
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is;

- 2 -

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt , dat verandering
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in
hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota;
dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van toepassing is;
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 Oosthaven 59, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3699, op de lijst als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

-

4 OKT.
1994

ij'urgemeest<;;~en wethouders voornoemd ,
de secretaris,(
de burgemeester,
(

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94 .2177 5 van 4 oktober 1994
Monumentnummer: 323
Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordenin

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Oosthaven 59
Herenhuis van rond de eewwisseling op de hoek van de Oosthaven en de Minderbroedersteeg. Het pand bestaat uit een kelder, een begane grond, een verdieping en een
zolderverdieping en het is voorzien van een plat dak met dakschilden. Het dakschild
boven de voorgevel is gedekt met gesmoorde daktegels, dat boven de zijgevel met
gesmoorde tuile-du-Nord. Het pand bezit bakstenen gevels met speklagen.

(

Voorgevel
De voorgevel is links voorzien van een hoekrisaliet. Op de begane grond bevindt zich
daar een kozijn met authentieke deur en bovenlicht. Zowel naast de deur als naast het
bovenlicht zijn zijlichten aangebracht. Alle ramen van de ingangspartij zijn gevuld met
glas-in-lood . Rechts van de risaliet zijn, boven een doorlopende waterlijst, twee
schuifvensters geplaatst. De bovenramen ervan zijn gevuld met glas-in-lood. Boven de
gevelopeningen zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De
boogvelden zijn gevuld met waaiervormig siermetselwerk.
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde
waterdorpel die tevens als lekdorpel voor de drie erboven gelegen schuifvensters
fungeert. De bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood en erboven zijn segmentbogen
gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een bakstenen fries
met siermetselwerk. Boven de risaliet breekt een topgevel met een venster, dat twee
draairamen bezit, door de kroonlijst. De topgevel steunt op twee rijkbewerkte consoles
en is voorzien van een borstwering niet siermetselwerk. De hoeken zijn benadrukt door
bakstenen pilasters en rolwerk. De top bestaat uit een fronton met een pumeel.
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Vervolg omschrijving van het monument, behorend bij besluit nr. 21775
Zijgevel
Op kelderniveau zijn rechts twee segmentboogvormige vensters aangebracht.
De lekdorpel van de vensters op de begane grond in de voorgevel zet zich om de hoek
nog iets door. Daarboven bevindt zich een rechthoekige nis. Rechts is een schuifvenster
geplaatst waarvan het bovenraam met glas-in-lood is gevuld. De eerste verdieping bezit
links en rechts een schuifvenster waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood.
Boven alle gevelopeningen en de nis zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en
sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudig hoofdgestel.
In het dakvlak bevinden zich twee dakkapellen met elk twee draairamen. Beide kapellen
bezitten twee gecannelleerde pilasters, rolwerk en een fronton.
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Interieur
Uit een bezoek in maart 1994 ter plaatse door het secretariaat is gebleken dat inwendig
op de begane grond de stucplafonds in beide kamers nog geheel intact zijn. Het gaat hier
om twee bijzonder rijk uitgevoerde stucplafonds uit het einde van de negentiende eeuw:
In een rechthoekig kader zijn zowel ter plaatse van de vier hoeken. en als van het
middenstuk bladmotieven en engelen aangebracht.

