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Paraaf:

BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
VANGOUD A;

{

Overwegende. dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89011, van de
Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
Monumentenlijst van de panden oosthaven 13/Molenwerf 2/0osthaven 13A, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie C, no. 4028, welke panden eigendom zijn van
is gebleken, dat het hier panden betreft van belang vanwege hun architectonische en volkskundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde
Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissieuitgebrachte advies dat
het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop de gebouwen staan de bestemming
Wonenen Centrumdoeleinden I hebben;
dat de panden in gebruik zijn als bedrijfspanden;
dat de bouwkundige toestand van de panden goed zijn;
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 de objecten Oosthaven 13/ Molenwerf 2/
Oosthaven 13A, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, no. 4028, op de
lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.
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1~8i·. 6863
Behoort bij besluit burqemeester en wethouders van· GoudP 6 JLJf;gf
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
1 van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJVING
VANHET MONUMENT.
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Pand Oosthaven 13/Molenwerf 2

i
1

Een voormalig •winkelwoonhuis met magaz1Jnen op de hoek van de Oosthaven en de
Molenwerf, bestaande uit een begane. grond, eerste en tweede verdieping en een
zolder, die i s gedekt met een aan drie zijden trapeziumvormige kap op een
borstwering. De gevels zi jn opgetrokke~ uit fijngevoegde rode baksteen en het
dak is belegd met blauwe kruispannen. De nokgordingen zijn afgedekt met een
houten lijst en hoekkepers met nokpannen.
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De gevel aan de Oosthaven heeft op de begane grond een symmetrisch opgebouwde
winkelpui , bestaande uit twee etalages met bovenltch t en een enkele deur in
het midden. De pui heeft een hardstenen plint en penanten, welke voorzien
zijn van hardstenen basementen en coilsoles , die een stalen balk ter ontlas ting dragen.
Op de eerste verdieping zijn twee vensters symmet~fsch in de gevel geplaatst.
Deze zijn afgewerkt met een gestucte lekdorpel en latei met .een eenvoudig gestileerd floraal Jugendstilmotief. Boven. de lateien bevindt zich een anderhalfsteens strek. De vensters hebbè~ teder een kozijn met middenstijl en zijn
voorzien van schuif~amen. De bovenlichteri hebben decoratief glas-in-lood.
Op de tweede verdieping bevihdt _zich in h~t midden van de geve~ een hijsope ning met een dubbele deur , voorzien van ·glasopeningen e·n een bovenlicht met
drie verticale roeden. Aan weerszijden van d~ze deur bevindt zich een venster
met schuifraam , voorzien van· een verticale middenstijl. De lekdorpels en lateien van de deur en _de vensteropeningen hebben dezelfde decoratie ils die op
de eerste verdieping. Boven de latei vari de deur ls .een ~ensteens rollaag aangebracht, terwijl ·zith boven de venstefs een se~~entboogvormige ontla~tings boog bevindt. De schuiframen hebben een .verticalè roede.
.
·
De gevel wordt beëindigd door een eenvoudige houten .gootlijst, die rust op
gootklossen ~ In het midden·wordt de. goot dootbrokeri door een gemetselde dakkapel• die is voorzien . van een hijsopening met eenze.lfde dubbele_ deu,r als die
op de tweede verdie~ing. Dit gé~eldeeT wordt eveneens afgeslot~n door een gootlijst rustend op_~ootklo~sen .
Op de begane grond hèeft de· geve1. aan· de Molenwer-f _vanrechts naar 1i nks achtereenvolgens een winkelraam,-.. een blindni _s. voor.zien vari een reclametekst, een
venster , twee deuren met bo~enli~ht en tenslotte nog. een venster. Het winkelraam heeft dezelfde ·opbouwals aári de ó·osthavenzijde. Voor · de deuren, die zij en bovenlichten ·hebben, lig t een stoep van enkele .treden. ·De linker deur heefi
een a-symmetrische g_l asopeni ng en. ·gestileerd flor ·aa 1 Jugendstî l traliewerk. De
gepleisterde onderdotpels en latei ~an dé ~euren en ~ensters hebben dezelfde
decoratie als aan de voorgevèl. . Boven.de là.teien ._bevi.nd.t ii ch ·een segmentboogvormige ontlastingsb .oog. Bêïde vensters · hebben èen ·middenstijl ên_zijn _voorzien van schuiframen. Varrh~t linker venster js ~e ,6nderste helft uitgevoerd
als blindnis en heeft de bovenste· helft open~laande ramen.
.
Op d'e eerste verdiepin ·g hevi°n'denzic h ·ze·s vensters, dien-iet symmetrisch ov.er
de gevel zi jn verdeeld . De-vijf rechtse tijn voorzfen van T-~chuifra~en . Het
tweede ·venster . van rechts · heeft · .eeh gYàspin- loodbovenl:i,cht' in Art- o·ecostij 1.
·Het meèst .Hnkse -vènster is ·. aan de .ondérkanL _v·ocfr ~éndèr.de als blindni.s uit = .
· .ge\i·oer·d.· .H.et · bövê11dee·l·e'rva·n.:~s·-:v_o·o_rz_l~~-:_-van·,::.o.iJehs)._aar1de
. raniel')~.
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Alle vensters zijn voorzien van de eerdergenoemde gestucte lekdorpels en l ateien . Deze laatste zijn gedekt met een anderhalfsteens strek.
Op de tweede verdieping bevinden zi ch vier vensters voorzien van stolpramen
met een horizontale roede. Ook hier is van het meest l inkse venster de onderkant voor éénderde als ·bl indnis uitgevoerd.
Zowel op de eerste als op de tweede verdieping zijn de vensters voorzien van
de eerdergeno?mde gestucte lekdorpe l s en lateien . Op de ee'îste ve-rdieping bevindt zich boven de lateien een anderhalfsteens strek en op de tweede ve'îdi eping een segmentboogvormigestrek.
Ter hoogte van de kap bevi nden zich . een aanta l schootankers. De gevel i s beëi ndi gd door een muizetand met daarboven een houten gootlijst, steunend op
gootklossen .·
.
Inwendi g bevjndt zich in het pand nog de or i ginele matglazen Art- Decopui van
het kantoorge~eelte uit circa 1922.
9
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Oosthaven 13a
Een woonhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw, dat gebouwdis op een kel der met tongewelf uit de 14de of 15de eeuw. Inwendig bevinden zich aan de
rechterkant enkele treden en een dichtgezette ingang naar de straatzijde.
Het pand bestaat behalve ui t de kelder. uit een begane grond en twee verdie pi ngen. Het geheel wordt gedekt door een plat dak.
De voorgev~l i s een lijstgeve l van twee vensters breed~ 9pgetrokken uit fijn gevoegde rode baksteen.
Op de begane grond is over de volle breedte van de gevelwand. een glazen win- .
kel pui i ngebroken in dezelfde st i jl als Oosthaven 13. Onder de pui bevinden
zich hardstenen plint. De penanten aan weerszijden van de gevel die zi jn
voorzien van hardstenen basementen en consoles, dragen ~en stalen balk ter
ontlasting van de pui.
Zowel op de eerste als op de tweede verdieping zijn twee vensters met afgeronde tophoeken symmetrisch in de gevel geplaatst. De vensters, die zijn voorzi en -van schuiframen, hebben rondom geprof i leerde houten belegstukken met in
het mi~den een decoratieve akroterie .
De gevel wor.dt beëindigd door een kroonl ijst 9 waarbij de goot rust op drie
decoratieve consoles.
9
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