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Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober,

nr. MC96.636

van de Monumentencommissie

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
38, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4157,

van het object Oosthaven
welk object eigendom is

van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Postbus 3088, 2800 CD Gouda, 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",
opgenomen

in de Monumentennota

van 31 januari

zoals

1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

·kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is:
11

het een woonhuis met een voorgevel van rond 1890 en, gezien de steile kap, een oude

21

de gevelindeling evenwichtig

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

de voorgevel in de stijl van de neorenaissance is ontworpen;

51

de gevel zich goed voegt in de straatwand.

kern is;
is;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volg ens dit bestemmingsplan

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen Il

heeft;
dat het object in gebruik is als kantoor;
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;
dat wijzigingen

wo rden getoetst aan het restauratiebele id zoals beschreven in

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;

-2 -

dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 38, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nummer(s) 4157, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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ester en wethouders voornoemd,
taris.
de buraemeester.

'
I
'

-~
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr . 96.22702, van

3 0 OKT.
1996

Monumentnummer: 636
Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRINING

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

Oosthaven 38
Woonhuis met een bakstenen voorgevel met middenrisaliet van rond 1890 in de stijl van
de neorenaissance . Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder
en bezit een schilddak gedekt met deels rode Hollandse pannen en deels gesmoorde
kruispannen. De begane grond is voorzien van een borstwering die ter plaatse van de
middenrisaliet is gedecoreerd met diamantkoppen. Links bevindt zich een kozijn met
deur en bovenlicht. In de middenrisaliet en rechts zijn twee schuifvensters geplaatst.
Boven het deurkozijn en het rechter venster zijn segmentbogen met gedecoreerde
sluitstenen gemetseld. Het venster in de risaliet is aan beide zijden afgezet met gestucte
lijsten met diamantkoppen en wordt bekroond door een fries en een fronton met
pironnen. Het tympaan is gedecoreerd met een bladmotief.
Tussen de begane grond en de eerste verdieping zijn twee geprofileerde lijsten geplaatst
- met ertussen een gepleisterd veld. De boven ste lijst fungeert als lekdorpel van de drie
erboven gelegen schuifvensters. Boven beide buitenste vensters van de verdieping zijn
strekken met gestucte aanzet- en diamantkoppen als sluitstenen gemetseld. Het middelste
venster is aan beide zijden afgezet met een gestucte lijst met diamantkoppen en wordt
bekroond door een fries en een fronton met pironnen . Het tympaan is gedecoreerd met
een schelpmotief.
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Vervolg beschrijving Oosthaven 38

De gevel is aan de bovenzijde afgezet met een hoofdgestel. In het midden breekt een
rijk gedecoreerde topgevel door het hoofdgestel. De topgevel rust op twee gedecoreerde
steunen en is door een verticale eierlijst in tweeen gedeeld. De eierlijst rust aan beide
uiteinde op twee met maskers gedecoreerde consoles. Onder de lijst bevindt zich een
rondboogvenster met één raam waaromheen diamantkoppen zijn aangebracht. Boven de
lijst bevindt zich een rijk gedecoreerd opzetstuk met bol, pilasters en een fronton erop.
Het tympaan bevat een bladmotief.
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