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Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
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Overwegende,

1
1

1

1

dat uit de inhoud van de brief van 12 septemb«
missie met betrekking
Oosthaven

;om -

tot het plaatsen op de gemee nte lij ke monumentenlijst

3, kadast raal bekend gemeente Gouda, sectie

C, nummer(sl

eigendom is van de heer
cultuurhistorische

is gebleken dat het object

waarde heeft, zoa ls beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving;

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd

11

het een winkel/woonhu
van de twintigste

van 31 januari 1994

en Jongere Bouwkunst",

"Gouda,

zoals

stad vol cultuurhistorische

is:

is is met een pui van rond 1 900 en een bovengevel uit het begin

eeuw;

2)

de indeling van de voorgevel evenwicht ig is;

3]

de deta iller ingen nog grotendeels intact zijn;

4]

het pand kenmerken van de Jugendstil vertoont;

5]

het voor de gevel gebruikte kalkzandsteen un iek in Gouda is.

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

van het object
welk object

3680,

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen- en

Il heeft;

dat het object in gebruik is als winkel/woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object redelijk is;

dat de eigenaar niet verschenen

is op de hoorzitting

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen 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 moge lijk zouden zijn;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restaurat iebeleid zoals beschreven in

4.4.1 van bovengenoemde

Monumentennota;

.1

stadhuis
markt 1
2801 jg gouda
telefoon 0182 - 588211
telefax 0182 - 588464

gemeente
ouda
- 2 dat bij restauratie
toepassing

van monum entale onderde len de Subs id ieverordening

Stadsvernieuwing

van

is;

dat overigens

bij toepass ing van deze verordening

rekening is gehouden

met de gebruiksmo-

gel ijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

0 1 OKT.
1996

over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven
Gouda, sect ie C, nummer(s) 3680,

3, kadastraal

bekend gemeente

op de lijst als bedoeld in art ikel 3, eerste lid van de

Monumentenverordening;

ll.

-

vast te stellen de bijgevoegde redengevende

beschri jv ing.

Gez.
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.204 79, van

O1 0KT.1996

Monumentnummer:
Plaatselijke aanduiding: Gouda

602

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

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT.

(
\.

Oosthaven 3
Winkel/ woonhuis met een pui uit 1900 en een kalkzandstenen bovengevel uit l 906. Het
pand bestaat uit een kelder, een begane grond, een verdieping en een zolder. Het
mansardedak is gedekt met shingles.
De pui bestaat uit een houten kozijn boven een met drie sierroosters gedecoreerde
natuurstenen borstwering en tussen gecanelleerde pilasters. Links bevindt zich een aan
de bovenzijde met behulp van gebogen roeden gedecoreerde etalageruit in Jugendstil.
Rechts bevindt zich een portiek bereikbaar via drie natuurstenen treden. De· linker
portiekwand is een etalage boven een borstwering en met gebogen roeden zoals aan de
voorzijde. De etalages zijn van elkaar gescheiden door een ronde geprofileerde stijl. In
de achterwand bevindt zich de entree tot de winkel. Deze bestaat uit een deur en m
Jugendstil gedecoreerd bovenlicht. De rechter wand is recentelijk betimmerd.
De gevel bezit op verdiepingsniveau in het midden een kozijn met twee deuren in
Jugendstil en een bovenlicht. Erboven is een strek gemetseld. De deuren openen op een
balkon met een eenvoudig stalen hek. Aan weerszijden bevinden zich gestucte verdiepte
velden.
vervolg op pagina 2

KADASTRALE TENAAMSTELLING

--igenaar(s):
de heer ~--Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
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Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 3680
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afdruk
l. afd.
2. afd.
3. afd.
4. afd.
5. afd.
6. afd.

voor:
ruimtelijke ordening
stedebouw
BWT
landmeetkunde en kadaster
BOB
VBO

7. Gedeputeerde Staten
8. Raad voor het Cultuurbeheer
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
10. Landmeten, tbv.Kadaster Rotterdam
11. afd. SVM
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Vervolg omschrijving Oosthaven 3

Het geheel wordt eveneens overspannen door een gestuct verdiept veld. De hoeken van
de velden zijn respectievelijk afgeschuind en afgerond. Oorspronkelijk waren de velden
voorzien vàn reclame.
De gevel is op zolderniveau aan weerszijden afgezet met behulp van uitkragende
penanten met bakstenen ezelsrug. De zolder bevat een venster met twee draairame n.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een tandlijst waarboven een spitsboogfries met erop een bakstenen ezelsrug.
Linker zijgeve l
De linker zijgevel is voor een deel zichtbaar en 1s gestuct. De zijgevel 1s aan de
bovenzijde afgesloten door een bakgoot.
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Ac htergeve l
De achtergevel, opgetrokken uit gele ijsselsteen, is op de begane grond recentelijk
opnieuw ingevuld. De verdieping bevat een kozijn met twee draai- en tweeklepramen.
Erboven is een rollaag gemetseld.
De zolder is voorzien van een venster met draairamen, direct onder de bakgoot.

