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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober 1996, nr. MC96.635, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

L Oosthaven 34, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3446, welk object 

eigendom is van de heer .__ ______________ ~----- ,, is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschrijving; 

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

opgenomen in de Monumenten nota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

•kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

1] het een goed voorbeeld van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw 

is; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 het in de stijl van de Jugendstil is gebouwd; 

5] de gevel zich goed voegt in de gevelwand; 

61 dergelijk goede voorbeelden van Jugendstil in Gouda niet veel voorkomen. 

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 

Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als horeca/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 een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

__ pat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

,. 

11. 

-· .. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 34, kadastraal bekend gemeente 

G_ouda, sectie C, nummer(s) 3446, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

vast ·te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

, 

urgeme )ster ~n wethouders voorn~emd, 
secr/4a!riA, __..de burgemeester, 



Behomt bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.22697, van _3 0 Ol(T, 1996 

Monumentnummer: 635 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRINING VAN HET MONU1vIENT. 

Oosthaven 34 
Winkel/ woonhuis van rond 1910 bestaande -uit een begane grond en twee verdiepingen. 
Het bezit een plat dak met dakschilden, gedekt met rode Hollandse pannen en een witte 
verblendstenen voorgevel die is gedecoreerd met bruine verblendstenen speklagen. 
De pui is aan beide zijkanten afgezet met gedecoreerde natuursteen bekroonde penanten. 
De bekroningen lopen door tot de bovenzijde van de borstwering van de verdieping. 
Links op de begane grond bevindt zich een portiek met in de achterwand een deur met 
bovenlicht. De rest van de pui wordt gevormd door een etalage boven een borstwering, 
beide met een afgeronde hoek. De etalage is voorzien van vijf bovenlichten. De pui is 
overspannen door een gedecoreerde natuurstenen lijst. 
De eerste verdieping bevat in het midden een tot op de puilijst doorlopend kozijn met 

• onder een vaste ruit en boven een klepraam . Aan weerszijden zijn schuifvensters met 
hardstenen onderdorpels geplaatst. Het geheel wordt overspannen door één gedecoreerde 
latei. 
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Vervolg omschriiving Oosthaven 34 

De tweede verdieping bezit één venster met hardstenen onderdorpel, dat is voorzien van 
een vaste ruit en erboven een klepraam. Het venster wordt omgeven door één grote 
rondboog van rode bakstenen op gedecoreerde zandstenen blokken. De bovendorpel van 
het venster is met de cirkel meegebogen. De topgevel wordt aan de bovenzijde afgeslo
ten door een deels bakstenen en deels natuurstenen trapsgewijs aangebracht omlijsting, 
die de vorm van de rondboog volgt. Aan weerszijden van de aan de bovenzijde gebogen 
·omlijsting kragen gedecoreerde penanten op gedecoreerde natuurstenen blokken uit en 
deze zijn voorzien van natuurstenen gedecoreerde bekroningen. 


