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Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
Nr.: 95.2409
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende,

(

dat uit de inhoud van de brief van 30 januari 1995, nr. MC95.519, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Oosthaven 53, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie C, nummer(s) 2623, welk o~ject eigendom is van mevrouw .__----,---~ 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:
l]
het een goed voorbeeld is van een herenhuis met een imposante voorgevel
van rond de eeuwwisseling, geheel in de stijl van de neorenaissance;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen van de gevel nog intact zijn;
4]
het monumentale interieur voor het grootste deel is behouden;
5]
het metselwerk alsmede de stucplafonds binnen van ambachtelijke
vaardigheid getuigen;
6]
het pand bestaat uit twee oudere panden;
7]
de gevel zich goed voegt in de straatwand
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 2 heeft;
dat het object in gebruik is als bedrijfsruimte en woning;
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is;
dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het plaatsen van uitsluitend de
voorgevel;

-2dat 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:

(

r.

over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 53, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2623, op de lijst als bedoeld in artikel
3, eerste lid van de Monumentenverordening;

IL

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GO

')

-

7 MAART
1995

B gem~e,stenn wethouders voornoemd,
de ecr~t,rts', '>,
de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.2409, van

-

7 MAART
1995

Monumentnummer: 378
Plaatselijke aanduiding: Gouda
van de
OMSCHRJNING

(_

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
onumentenverordenin .

VAN HET MONillvffiNT.

Oosthaven 53
Voormalig woonhuis met een voorgevel van rond 1900 in de neorenaissancestijl. Het
pand bestaat uit twee waarschijnlijk zeventiende-eeuwse panden (met elk oorspronkelijk
een voor- en achterhuis) die rond 1800 zijn samengevoegd.
Het huidige object bestaat voor wat betreft het voorhuis uit een kelder (in het linker
gedeelte), een begane grond, twee verdiepingen en een zolder. Op het voorste gedeelte
staat een evenwijdig aan de straat geplaatste kap met haaks daarop twee zadeldaken met
gesmoorde Hollandse pannen.
Voorgevel
De bakstenen gevel is verlevendigd met behulp van oranje bakstenen speklagen en
gestucte diamantkoppen en bezit links een risaliet die aan beide zijden is afgezet met
oranje bakstenen lisenen.
De begane grond bezit een rijk gedecoreerde hardstenen borstwering. De risaliet is
voorzien van twee schuifvensters die elk zijn omgeven door gestucte banden met
diamantkoppen . Rechts bezit de begane grond een kozijn met deur en getoogd bovenlicht en twee schuifvensters.
De borstwering van de eerste verdieping is aan boven- en onderzijde afgezet met behulp
van geprofileerde lijsten en ter plaatse van de risaliet is ze rijk gedecoreerd met
siermetselwerk en gestucte reliefs met daarin cartouches. Rechts is de borstwering
gestuct.
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Bijlage omschrijving monument Oosthaven 53, behorend bij besluit nr.2409

De verdieping bezit in de risaliet twee en rechts drie schuifvensters.
De borstwering van de tweede verdieping is gestuct en aan boven- en onderzijde afgezet
met behulp van geprofileerde lijsten. De tweede verdieping is voorzien van in de risaliet
twee en rechts drie schuifvensters die aan de bovenzijde zijn getoogd. Boven alle
gevelopeningen zijn segmentbogen met gestucte aanzetstenen en diamantkoppen als
akroterien gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een rijk versierd hoofdgestel met dertien
gedecoreerde consoles en een fries met siermetselwerk.
In het dakvlak bevinden zich twee kleine dakramen.
Interieur
Het pand bezit zowel op de begane grond als op de eerste verdieping in het midden een
gang over de gehele lengte van het huis met in het midden rechts een monumentaal
trappenhuis. Met name op de begane grond bevinden zich onder meer nog de authentieke vroeg negentiende-eeuwse kozijnen met deuren. De eerste verdieping bezit aan de
voorzijde nog een negentiende-eeuws stucplafond en een art-deco stuc plafond.
Over de kelder en de tweede verdieping zijn geen bijzonderheden bekend.

