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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

Datum!- 1

A;

Paraat

Overwegende,
dat uit de inho ud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.607,
missie met betrekking
Oosthaven

.IIIN70A ,

tot

23, kadastraal

het plaatsen op de gemeentelijke

van de Monumentencom-

monumentenlijst

bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s)

eigendom is van de heer -----------------------.....l
dat het object
cultuurhistorische
waarde heeft,
·-. redengevende beschrijving;

in de Monumentennota

kwa liteiten"

als volgt gewaardeerd

welk

object

' is
zoals

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

van het object

3780,

beschreven

in

de

gebleken
bijgevoegde

en Jongere Bouwkunst",

van 31 januari 1994 "Gouda,

zoals

stad vol cultuurhistorische

is:

1]

het twee woonhuizen

met één winkelpui betreft,

respectievelijk

21

de geveli 'ndeling van beide panden evenwichtig

·3]

de detaillering ·en nog grotendeels intact zijn;

4]

de gevel zich goed voegt in de gevelwand;

5]

de gezamenlijke pui in de stijl vàn de Amsterdamse

van rond 1880 en rond

1910;

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

is;

Schob! nog aanwezig is.

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen- en

I heeft;

dat het object in gebruik is a!s café/woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object matig 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 ee n doelmatig gebruik niet mogelijk zo uden zijn;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4.1 van bovengenoemde

dat bij restauratie
toepassing

is;

van monumentale

zoals beschreven in

Monumentennota;
onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

stadhuis
markt 1
2801 jg gouda
lelefoon 0 182 - 588211
lelefax 0182 - 588464

gemeente
gouda
- 2 dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo-

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

0 1 OKT.
1996

over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 23, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nummer(s) 3780, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

Il.

-

Gez.

vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr . 96.20474, van

O1 OKT,1996

Monumentnummer: '-1'-i8
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Oosthaven 23
Complex van in oorsprong twee woonhuizen die zijn samengevoegd en een gezamenlijke pui uit de jaren dertig van de twintigste eeuw bevatten. De borstwering van de
begane grond is voor het bovenste deel gedecoreerd met behulp van staand metselwerk.
De pui bevindt zich tussen penanten en bezit in het midden een portiek en aan w~erszijden daarvan een etalage. Een en ander is middels stalen kolommen op vierkante
penanten van elkaar gescheiden.
De bovenlichten boven de etalages en in het portiek zijn door horizontale roeden in
drieen gedeeld. Het portiek bezit in het midden een deur met bovenlicht en de zijwanden bevatten elk een smalle etalage.
Linker pand
Het linker pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het
zadeldak is gedekt met rode Hollandse pannen en de gevel van rond 1885 is opgetrokken uit baksteen.
De bovengevel bevat zowel op de eerste als de zolderverdieping twee schuifvensters met
afgeronde bovenhoeken. Die van de zolder zijn T-vensters. De vensters zijn omgeven
door geprofileerde lijsten die in het midden bovenaan van een akroterie zijn voorzien.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst met drie gedecoreerde
consoles.
vervolg op pagina 2
KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s):
de heer,
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
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KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 3780
afdruk voor :
1. afd . ruimtelijke ordening
2. afd . stedebouw
3. afd . BWT
4. afd . landmeetkunde en kadaster
5. afd . BOB
6. afd. VEO

7. Gedeputeerde Staten
8. Raad voor het Cultuurbeheer
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
10. Landmeten, tbv.Kadaster Rotterdam
ll . afd. SVM

Vervolg beschriiving Oosthaven 23
Rechter pand
Het rechter pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het
mansardedak is gedekt met rode HoUandse pannen en de gevel van rond 191O is
opgetrokken uit baksteen en verlevendigd met speklagen.
De bovengevel bevat op de eerste verdieping twee schuifvensters met getoogde
bovendorpels. Erboven zijn sgementbogen met gestucte a~mzet-.en diamantk9ppen als
sluitstenen gemetseld. De zolder is voorzien van twee hori0ntaal geplaatste vensters met
klepramen . Het staand metselwerk hierboven is recentelijk çtangebracht.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.

