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Sector Stadsontwikkeling 

Afd_; S.V.M. r---------" ' 
Nr .: 96.20477 Voor eensluidend afsc~1rlf, i 

11. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA; 
Datum: .. 1 JUN 200 

Paraaf: ( 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.604, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumenten .lijst van het object 

Oosthaven 5-6/Achter de Kerk 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nurnmer(s) 
4026, welk object eigendom is van mevróuw .__ _____________ ~ ___ __J is 

gebleken dat het object cu ltu urhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijg_evoegde 

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 

kwàliteiten " als vo lgt gewaardeerd is: 

11 het een winkel/woonhuis met een oude kern en een lijstgevel van rond 1860 is en een 

pui uit het eerste kwart van de twintigste eeuw; 

21 bij het complex tevens een pakhuis aan Achter de Kerk hoort; 

3) de gevelindel ing van beide panden evenwicht ig is; 

41 de deta illeringen van met name de pui van Oosthaven 5-6 nog grotendeels intact zijn; 

5] de gevel van Oosthaven 5-6 zich goed voegt in de gevelwand; 

6] het natuursteen- en metse lw erk van voor- en achtergevel van Oosthaven 5-6 

ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

7] het pakhuis herinnert aan de vroegere functie van beide panden. 

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- en 

Centrumdoe leinden 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 mogelijk zouden zijn; 
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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 gebruiksm·o

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 0 1 OK.J. 19-96 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 5-6/Achter de Kerk 11, kadastraal 

bekend gemeente Gouda, sectie C, 11ummer(s) 4026, op de lijst als bedoeld in artike l 3, 

eerste lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. - GO U,9,é-,•~ 
/ 

~rgemeestE}\ en wethouders voornoemd, 
~~1 

secr,e'larîs,:::::::=-ae buraemeester. 
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Behoort bij besluit va,n burgemeester en wethouders nr. 96.20477, van 01 OKT, 1996 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 604 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Oosthaven 5-6/Acbter de Kerk 11 
Winkel/ woonhuis met een oude kern en een bovengevel van rond 1860. De pui dateert 
uit 1909-1910. Het pand bestaat uit een kelder, een begane grond, een verdieping, een 
zolderverdieping en een zolder. Het bezit een gepleisterde en van schijnvoegen voorzie 
·ne voorgevel en een zadeldak met voorschild dat is gedekt met rode Hollandse pànnen. 
De pui bevindt zich tussen twee gedecoreerde witte verblendstenen pilasters op 
gedecoreerde natuurstenen basem~nten. Links bevindt zich een portiek met een witte 
verblendstenen gedecoreerde linker wand en in de geknikte achterwand twee deuren 

· (naar de bovenwoning en de winkel). De deur naar de bovenwoning is voorzien van 
glas-in-lood en beide bovenlichten bezitten een geometrische roedenverdeling en 

' geslepen ruiten. 
De rechter portiekwand maakt onderdeel uit van de rechts geplaatste afgeronde etalaruit 
boven een afgeronde natuurstenen borstering. Het bovenlicht is met behulp van roeden 
gedecoreerd in Jugendstil. De pui wordt overspannen door een houten kroonlijst. 
Beide verdiepingen zijn links voorzien van een risaliet. De eerste verdieping is ter 
plaatse van de risaliet voorzien van een kozijn met deur en bovenlicht. De deur opent 
op een balkon. Rechts bevinden zich twee schuifvensters met één doorlopende waterdor
pel. 
De zolderverdieping bevat in de risaliet één en rechts twee schuifvensters, alle met één 
doorlopende waterdorpel. Onder het venster in de risaliet is een stucversiering aange
bracht. 
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KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): mevrouw 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
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Nummer(s): 4026 
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Vervolg beschriiving Oosthaven 5-6/Achter de Kerk 11 

Alle kozijnen van de eerste en zolderverdieping hebben afgeronde bovenh oeken, zijn 
omgeven door geprofileerde lijsten met in het midden bovenaan akroterien van versc hil
lende vormgeving en ·zijn gevuld met glas-in-loo d. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgeste l dat ter p laatse van de 
risaliet iets naar voren springt. Het fries is gedecoreerd met drie velden. De kroonlijst is 
voorzien van guttae . 

Achtergevel 
De achtergevel is opgetrokken in baksteen. De begane grond is in de jaren dertig van de 
twintigste eeuw en later van uitbouwen voorzien. 
De verdieping bezit links twee schuifvensters waarvan de onderramen een vier- en de 
bovenramen een tweeruits roedenverdeling bevatten. Recht bevindt zich een kozijn met 
twee deuren naar een plat en een gedeeld bovenlicht. 
De zolderverdieping is voorzien van drie schuifvensters met gedeelde ramen. Boven alle 
gevelopeningen zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 
In het dakvlak boven de voorgevel staat een recentere dak.kapel met drie draairamen. 
De achtergevel is opgetrokken uit baksteen. 

Achter de Kerk 11 
Klein vrijstaand pakhuis bestaande uit een begane grond, een verdieping en een plat 
dak. Het pand bevat een grauwe bakstenen voorgevel, die is verlevendigd met gestucte 
speklagen en een achtergevel en twee blinde zijgevels in gele ijsselstenen. Het ligt aan 
de gracht van Achter de Kerk en is bereikbaar middels een kleine brug. 

Voorgevel 
De voorgevel bezit op de begane grond in het midden een kozijn met twee pakhuisde u
ren en een boven licht met een vijfruits roedenverdeling. Aan weerszijden bevindt zich 
een getralied smal schu_ifvenster. 
De verdieping is in het midden voorzien van een kozijn met een pakhuisdeur en een 
gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden bevindt zich een smal venster met elk een ruit. 
Boven de deurkozijnen van de begane grond en verdieping zijn respectievelijk een 
segment- en korfboog en boven alle smalle vensters rondbogen gemetse ld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakstenen balustrade tussen twee · ·.-:' 
uitgemetselde penanten. 

Zijgevels 
De zijgevels zijn blind en er zijn verschillende ankers zichtbaar. Ze z1Jn aan 
bovenzijde afgesloten door een eenvoudige daklijst. 

Achtergevel _ ' -,' ,\/{/f 
De achtergeve l bezit op de begane grond in het midden een kozijn met M~fJl{~'-
Aan weersz ijden bevindt zich een smal venster met een draairaam met drieruits r~~'t~,i 
De verdieping is in het midden voorz ien van een kozijn met een deur en een-~öfêpt 

. ·:~liite. 



Aan weerszijden bevindt zich een smal venster met elk een ruit. Boven alle gevelope
ning~n zijn rode rollagen gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst. 

1 .•. · 

.,ii{)~ 


