
gemeente gouda 

B.en W.vergader~g dd. 
Portefeuillehouder: weth 
Kabinet: nee 

sect or: so 
di enst/af deling : SVM 
st ell er : 

paraa f ste l ler 

paraaf afd .- / dienst hf d 

para a f PCBI DPO 

pa r aaf sectord i rec t eur 

Financiële gevolgen: 
nee . 

Conceptbes l uit/adv i es: 

!~ 
( 

~~• ~l/iC~e·~ / ~ 
Onderwerp: advies tot pla.:i.tsing op de gem.rnonlijst van 
de objecten St Anthoniestr. 11,13-15,14·14A, Raam9 1/L.Wi l 
lemst 12 - 14,Raam 93,Rozendaal 15,19,21, Stoofsteeg 4,5-
SA,7,8,10 - 12,ll,18 - 20 - 22,2 1 ,Zeu~st.104-106/N.t1arkt l-lA-lB-2 

Nilmner: 95.24779 en 95.32792 t/ TT;~7;-'tt'äë~ibe'?~!il9.;---. 
Status: besl ui t 

Mede-adviseurs: 

Kennisname: 

Voo:rvisie: 

\ 
Parafen 
B.en W. : 
bes l uit 
cf.advies 

Personele gevolgen: 
nee . 

pl p2 

- Dit advies is integraal voorbereid. Afdeling Ruimte en Verkeer stemt in . 
- Bijgevoegd : Adviezen van de Monumentencoirmissie, het verslag van de vergadering van de 
Monumentencorrrnissie d .d. 13 november 1995, het verslag van de hoorzitting op 14 november 1995 
en het integraal advies SVM/R&V . . 
- Een eigenaar heeft bezwaar tegen plaatsing; uit het ambtelijk advies blijkt dat het 
aangevoerde argument (waardevermindering) niet steekhoudend is. 

Advies 
Gelet op het door de Monumentencorrmissie uitgebrachte advies, wordt voorgesteld conform 
bijgevoegde besluiten, waarin de pelangen zijn afgewogen: 
1 . over te gaan tot plaatsing van de objecten Sint Anthoniestraat ll,13-15,14-14A, Raam91/Lan

ge Willemsteeg 12- 14, Raam 93, Rozendaal 15, 19,21, Stoofsteeg 4, 5-SA,7,8,10 - 12,11, 18-20 -
22 , 21, Zeugstraat 104- 106/Nieuwe Markt 1-lA-1B-2, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenvérordening; 

2. vast te stellen de bijgevoegde redengeyende beschrijvingen; 

Besluit B.en W.: 

coITTnissiebeh. 
corrrnissie nr. 
Status 

datum vergadering 
agenda nr . 

nee 
nvt 
nvt 

Raadsbehandeling: nee 

Openbaar/vertrouwelijk: nvt 
Inspraak: nvt 
Actieve persvoorlichting : nee 
Datum afdoening : 



/. 

( 

Voor e•e~'r1üN a2ûnWifi 
Datum: 

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.32801 , van - 9 JAN. 1W6 
Paraaf: . ..J 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 408 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Rozendaal 19 
Woonhuis van rond 1700 bestaande uit een begane grond en een zolder. Het pand bezit 
een gestucte afgeknotte klokgevel met schijnvoegen en -strekken en een zadeldak gedekt 
met rode Hollandse pannen. 
De borstwering v~n de begane grond is opnieuw ingevuld met metselwerk in visgraat
motief. De begane grond bezit links een gekoppeld kozijn met twee T-ramen waarvan 
de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Rechts bevindt zich een kozijn met deur 
en bovenlicht. De penanten aan weerszijden van het deurkozijn zijn deels opgetrokken 
in geschilderd metselwerk. Op de verdieping bevindt zich een schuifvenster met gedeeld 
onder- en bovenraam. 
De topgevel is aan de bovenzijde afgezet met een gestucte band die aan beide uiteinden 
uitmondt in schouderstukken . De gevel wordt bekroond door een kroonlijst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Hermes Holding Gouda B.V. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s) : 3574 

afdruk voor: 
l. afd. Ruimte en Verkeer 
2. afd. BWT . 
3. afd.Landmeetkund e en Kadaster 
4. Gedeputeerde Staten 
5. Mini sterie van OCW 

6. Secretariaat Raad voor Cultuur 
7 . Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
8. Landmeten, t.b.v. Kadaster Rotterdam 
9. afd. SVM 



gemeente monumenten 
gouda commissie 

Aan 
het co l lege van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

950003 2801 

INGEKOMEN 

;; 5 DEC, 1995 

ntvangstbev.: L 
1fdoen voor: 

~ ... ..__-----•---

bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres : 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax 01820 - 88294 

Ve<z..: 

Onderwerp : 
Rozendaal 19 

tel . /doorkiesnr .: 
88253 

datu m= ::i 4 O·EC. 1995 

Geacht co l lege , 

Inle i ding 

Ons kenmerk: MC95. 651 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekrege n advies uit te brengen 
over Rozendaal 19 te Gouda . De commi ssie is van mening, dat ha ndhaving 
van het historisch karakteristieke beeld ter plaa t se mede wordt 
gewaarborgd door het plaa t sen van dit object op de gemeenteli j ke 
monumen t enlijst. In verband hiermee brengt de commissie u thans advies 
uit over de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Rozendaa l 
19 te Gouda . 

In de openbare vergadering van 13 november heeft de commissie het door 
11 haar uit te brengen advies over dit object behandeld . 

Beknopte geschieden i s 
De naam "Rosendaelstrate" wordt voor het eerst in 1365 vermeld en in 1369 
is sprake van de 11Rosendae l 11 • Hij houdt, net zoals de na men Vogelenzang 
en Groenweg, vermoedelijk verband met het toenmalige landelijke karakter 
van het gebied. Het huidige pand moet rond 1700 to t stand zijn gekomen. 

Besc hrijving 
·woonhuis van rond 1700 bestaande uit een begane grond en ee n zolder. Het 
pand bezit een ges t ucte afgeknotte klokgevel met schijnvoegen en -
strekken en een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen . De borstwering 
van de begane grond is opn i euw ingevuld met metselwerk in v i sgraatmotief . 
De begane grond bez i t links een gekoppeld kozijn met twee T-ramen waarvan 
de bovenramen zijn gevuld met glas-in - lood. Rechts bevindt zich een 
kozijn met deur en bovenlicht . De penanten aan weerszijden van he t 
deurkozijn zij n deels opgetrokken in geschilderd metselwerk . 



Op de verdieping bevindt zich een schuifvenster met gedeeld onder- en 
boven raam. De topgevel is aan de bovenzijde afgezet met een gestucte band 
die aan beide uiteinden uitmondt in schouderstukken. De gevel wordt 
bekroond door een kroonlijst. 

Waardering 
Het object Rozendaal 19 is van belang omdat: 
1] nummer 19 een goed voorbeeld is van een eenvoud ig woonhuis van rond 

1700; 
2] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
3] de gevelindeling eve nwichtig is; 
4] het één van de oudere panden in Gouda van deze omvang is . 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de 
zin van artikel 1, lid 1 van de Monumentenverorde ning. Zij adviseert u 
dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De ..secretaris, J .......... ,, 
H.J. ;isse 

De voorzitter, 

-


