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Paraat:
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 4 december 1995, nr. MC95.654,

van de Monumentencom-

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
91 /Lange Willemsteeg

12-14,

van het object Raam

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s)

welk object eigendom is van mevrouw ------------------------'
is gebleken dat het object cultuurhistorische
waa rde heeft,

230,

zoals beschreven

in de

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst",

zoals

bijgevoegde

redengevende beschr ijving;

opgenomen

in de Monumentennota

van 31 januari

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

1994

"Gouda, stad vol cultuurhistorische

1]

het een goed voorbeeld is van een woonhuis met gevels uit de negentiende eeuw;

21

de indeling van beide gevels grotendee ls evenwichtig

3]

de detailleringen

4]

de gevels zich goed voegen in de straatwanden

5)

het pand een oudere, waarschijnlijk

61

is;

nog deels intact zijn;
acht t iende-eeuwse kern, bezit;

het pand gelegen is op de hoek van de Raam en de Lange Wi llemsteeg en samen met
het pand Raam 93 de hoeken van die steeg markeren;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens

dit bestemmingsplan

Binnenstad West;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen

Il

heeft;
dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object rede lijk is;

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;

- 2 -

dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4.1 van bovengenoemde

dat bij restauratie
toepassing

zoals beschreven in

Monumentennota;

van monumenta le onderdelen de Subs idieveror dening Stadsvernieuwing

van

is;

dat overigens

bij toepa ssing van deze verordening

reken ing is gehouden met de gebruiksmo-

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverorde

ning ;

BESLUITEN:

1.

over

te gaan

tot

plaatsing

van

het

object

Raam 91/Lange

W illemsteeg

12 - 14,

kadast raa l bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 230, op de lijst als bedoe ld in
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverorden

11.

-

Gez .

ing;

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
Bçm
d~:cr

-

9 JAN,1996

~

e,,ste r
wethouders voornoemd,
,é~ris/ '-- -..
de burgemeester,

,_.
bezoekadres :
gebouw buytenerf
klein arnerika 20
gouda

correspondentie-adres :
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoon 01820 - 88211
telefax 01820 - 88294

gemeente monumenten
. .
gouda comm1ss1e
Aan
het college
van burgemeester
en wethouders
der
gemeente

GOUDA
.

-~ /_SEëTOR

INGEKOMEN

~-5DEC,1995
1.

Ontvangstbev.:
L
.t\fdoenvoor:

9500032804
Onderwerp:
Raam 91/ Lange
Willemsteeg
12 - 14

•• ..:.._.

_

• •

•

-

•••

t

_

_.

tel./doorkiesnr.:
88253

datum:

-~

4 -OEC,
1995

Ons kenmerk : MC95.654

Geacht

col lege,

Inleiding
De Monumentencommissie
heeft
het verzoek
gekregen
advies
uit te brengen
over
Raam 91/ Lange Willemsteeg
12 - 14 te Gouda.
De commissie
is van
mening,
dat
handhaving
van het
historisch
karakteristieke
beeld
ter
plaatse
mede wordt gewaarborgd
door het plaatsen
van dit
object
op de
gemeentelijke
monumentenl ijst.
In verband
hiermee
brengt
de commiss ie u
thans
advies
uit
over de plaatsing
op de gemeentel ij ke monumentenli j st
van Raam 91/ Lange Willemsteeg
12 - 14 te Gouda.
In de openbare
vergadering
van
door haar uit te brengen
advies

13 november 1995 heeft
de commiss ie
over dit object
behandeld.

het

Beknopte
geschiedenis
De naam Raam houdt
verband
met de ramen waarop de lakens
van de uit
Vlaanderen
afkomstige
lakenwevers
werden
gespannen
en
gedroogd.
Vermoedelijk
werden aan het begin van de veertiende
eeuw de lakenramen
van
de
oude
Raemwech
(huidige
Spiering straat/
Jeruzalemstraat/
Zeug straat/
Sint-Anthoniestraat)
verplaatst
naar
de westzijde
van de
stad.
De Lange Willemsteeg
is genoemd naar "Langhe Willem" die in 1392 in
· de Keizerstraat
woonde en vermoedelijk
eigenaar
van panden
ter plaatse
was. Van dit
perceel
is bekend
dat het in ieder
geval
sinds
1463 is
bebouwd.
Het huidige
pand is waarschijnlijk
in de achttiende
eeuw tot
sta n d gekomen en de gevels
zijn in de negentiende
eeuw nog aangepast.
In
de negentiende
eeuw was het pand in handen van verschillende
winkeliers
en kooplieden.

Beschrijving
Woonhuis met negentiende - eeuwse gevels
en een waarschijnlijk
uit
de
achttiende
eeuw daterende
kern, op de hoek van de Raam en de Lange
Willemsteeg.
Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping
en een
zolde r en het bezit gestucte
gevels met schijnvoegen . Het schilddak
is
gedekt met rode Hollandse pannen .
Gevel

Raam

De pui bezit
links twee schuifvensters
waarvan de onder - en bovenramen
elk een zesruits
roedenverdeling
hebben . Rechts bevindt zich een in het
verleden
dichtgezette
en thans eveneens gestucte
deuropening.
Boven de
gevelopeningen
van de begane grond bevinden zich schijnstrekken.
De verdieping
is voorzien van twee schuifvensters
waarvan de onderramen
een zes- en de bovenramen een drieruits
roedenverdeling
hebben . De gevel
is aan de bovenzijde
afgesloten
door een kroonlijst.
Gevel Lange Willemsteeg
De pui bezit
links een

kozijn met deur en bovenlicht
en in het midden
twee schuifvensters.
De onderramen bezitten
een zes- en de bovenramen een
drieruits
roedenverde ling. Rechts bevindt zich een gekoppeld kozijn met
links een schuifraam
waarvan het onderraam een twaalf - en het bovenraam
een achtruits
roedenverdeling
heeft
en een deur
met dichtgezet
bovenlicht.
Boven de gevelopeningen
van de begane grond bevinden zich
schijnstrekken.
De verdieping
is voorzien
van link s een schuifvenster
waarvan het
onderraam een zes rui ts en het bovenraam een drie rui ts roedeverdeling
heeft,
in het midd en een venster
met twee draairamen
met elk een
achtruits
roedenverdeling
en rechts een schuifvenster
met in het onderen bovenraam een zesruits
roedenverdeling.
Verspre id over de gevel zijn meerdere ankers zichtbaar.
De gevel is aan
de bovenzijde
afgesloten
door een daklijst
. In het dakvlak boven deze
gevel bevindt zich een velux-dakraam.
Waardering
Het object Raam 91/Lange Willemsteeg
12-14 is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld
is van een woonhuis met gevels
uit
de
negentiende
eeuw ;
2]
de inde ling van beide gevels grotendeels
evenwichtig
is;
3]
de detailleringen
nog deels intact
zijn;
4]
de gevels zich goed voegen in de straatwanden
5]
het pand een oudere , waarschijnlijk
achttiende-eeuwse
kern, bezit;
6]
het pand gelegen is op de hoek van de Raam en de Lange Willemsteeg en
samen met het pand Raam 93 de hoeken van die steeg markeren.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande
acht de commissie dit object een monument in de
zin van artikel
1, lid 1 van de Monumentenverordening . Zij adviseert
u
dan ook dit object te plaatsen
op de gemeentelijke
monumentenlijst.
Hoogacht en d,
De

vonrz i t.t.P-r.

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32804 , van

·-

9 JAN.1996

Monumentnummer: 405
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Raam 91/Lange Willemsteeg 12-14
Woonhuis met negentiende-eeuwse gevels en een waarschijnlijk uit de achttiende eeuw
daterende kern, op de hoek van de Raam en de Lange Willemsteeg. Het pand bestaat uit
een begane grond, een verdieping en een zold r en het bezit gestucte gevels met
schijnvoegen. Het schilddak is gedekt met rode Hollandse pannen.
Gevel Raam
De pui bezit links twee schuifvensters waarvan de onder- en bovenramen elk een
zesruits roedenverdeling hebben. Rechts bevindt zich een in het verleden dichtgezette en
thans eveneens gestucte deuropening. Boven de gevelopeningen van de begane grond
bevinden zich schijnstrekken.
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de onderramen een zes- en
de bovenramen een drieruits roedenverdeling hebben. De gevel is aan de bovenzijde
afgesloten door een kroonlijst.

vervolg pagina 2

KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar(s):
de heei'_ ______
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

.....
1

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
Sectie: D
Nummer(s): 230

vervolg omschrijvin g Raam 91/Lange Willemsteeg 12-14
Gevel Lange Willemsteeg
De pui bezit links een kozijn met deur en bovenlicht en in het midden twee schuifvensters. De onderramen bezitten een zes- en de bovenramen een drieruits roedenverdeling.
Rechts bevindt zich een gekoppeld kozij n met links een schu ifraam waarvan het
onderraam een twaa lf- en het bovenraam een achtruits roedenverde ling heeft en een
deur met dichtgez et bovenlicht. Boven de gevelopeni ngen van de begane grond
bevinden zich schijnstrekken.
De verd ieping is voorz ien van links een schu ifvenster waarvan het onderraam een
zesruits en het bovenraam een drieruits roedeverdeling heeft, in het midden een venster
met twee draairamen met elk een achtruits roedenverdeling en rechts een schuifvens ter
met in het onder- en bovenraam een zesruits roedenverdeling.
Versp reid over de gevel zijn meerdere ankers zichtbaar. De gevel is aan de bovenzijde
afges loten door een daklijst. In het dakvlak boven deze geve l bevindt zich een veluxdakraam.

