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BURGEMEESTER-'EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 17 oktober 1996, nr . MC96.639,
(

missie met betrekking

van de Monumentencom -

tot het plaatsen op de gemeente lijke monumentenlijst

van het object

Oosthaven 60 -61-62, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4081 en 3701,
welk object eigendom is van __________________________
____.
·
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:
1]

het een pakhuis met bovenwoning

en een woning aan de Oosthaven betreft, die beide

voor het grootste deel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw dateren;
2]

de gevelindeling van de beipanden evenwichtig

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

de geve ls zich goed voegen in de straatwand.

is;

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

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen Il

(Oosthaven 60 -61) en Wonen 1 (Oosthaven 62) heeft;
dat het object in gebruik is als woning/werkplaats;
dat de bouwkundige

toestand van het object matig 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
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4 . 1 van bovengenoemde Monumentennota;

zoals beschreven in

- 2 -

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening
toepass ing is;

Stadsvernieuwing

van

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebru iksmo gelijkhe id van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

(

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven

60 -61-62,

kadastràal bekend

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4081 (Oosthaven 60 -61) en 3701 (Oosthaven
62), op de lijst als bedoeld in art ikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;
ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving.

GOUDA,
~ter

en wethouders voornoemd,
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.

9(j:22698,van ·3 0 0~Î. 199
Monumentnummer: 639

Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Oosthaven 60-61-62
Beide huizen van rond 1880 staan op de hoek van de Oosthaven en de Minderbroedersteeg. Het linker pand is een pakhuis met bovenwoning en het rechter een woning
waarvan zich de entree op de begane grond van het linker pand bevindt.
Oosthaven 60-61
Het pakhuis met bovenwoning bestaat uit een begane grond een verdieping en een
zolderverdieping. Het bezit een gepleisterde voorgevel met schijnvoegen en een
zadeldak met voorschild, gedekt met opnieuw verbeterde rode Hollandse pannen.
Voorgevel
De begane grond bevat in het midden een breed kozijn met dubbele deuren en een
bovenlicht met een roedenverdeling onder 45 graden. Aan weerszijden bevindt zich een
kozijn met deur en bovenlicht. De rechterdeur is authentiek en geeft toegang tot
nummer 62. Het rechter kozijn op de begane grond is geprofileerd en van een geprofileerd kalf voorzien.
De verdieping bevat drie schuifvensters en de zolderverdieping drie lage schuifvensters.
Alle vensters van de verdiepingen zijn omgeven door geprofileerde gestucte lijsten met
in het midden bovenaan een akroterie. De bovenhoeken zijn alle afgerond. De gevel is
aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst op vier gedecoreerde consoles.
Vervolg op pagina 2

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s):
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 4081 en 3701
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. Ministerie van WVC
9. Raad voor het Cultuurbeheer
10. Rijksdi enst voor de Monumentenzorg
11. Landmeten, tbv .Kadaster Rotterdam
l2. afd. SVM

Vervole omschrijving Oosthaven 60-61-62

Zijgevel
De zijgevel is gepleisterd en verspreid over de gevel zijn ankers zichtbaar. De begane
grond bezit links een venster met twee draairamen en ernaast een rondboogvormig
kozijn met onder twee gedeelde draairamen en een bovenraam met waaiervormige
roedenverdeling. Rechts hiervan is een dergelijk bovenraam zonder onderraam aangebracht. Het rechter deel van de gevel is blind.
De verdieping bezit links een kozijn met dubbele deuren en een bovenlicht. De deuren
openen op een balkon met ballustrade. Rechts van het deurkozijn is een klein zeshoekig
venster geplaatst. Het rechter deel van de gevel is blind. De gevel is aan de bovenzijde
afgesloten door een eenvoudige gootlijst.
In het dakvlak bevindt zich een dakkapel met twee gedeelde draairamen.
Oosthaven 62
Woonhuis van rond 1880 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder.
Het pand bezit een gepleisterde lijstgevel met schijnvoegen en -strekken en een
. schilddak met rode verbeterde Hollandse pannen.
De begane grond en de eerste verdieping bezitten elk twee schuifvensters waarboven
strekken zijn aangegeven. De entree van het pand bevindt zich in nummer 60. De zolder
bevat één schuifvenster dat direct onder het fries is geplaatst. De gevel is afgesloten
door een fries met bakgoot op klossen.

