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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 19 november 1996, nr. MC96.681,
missie met betrekking

tot het plaatsen op de gemeentelijke

van de Monumentencom-

monumentenlijst

van het object

Westhaven 54, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3206, 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
opgenomen
· kwaliteiten"

in de Monumentennota

en Jongere Bouwkunst",

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

als volgt gewaardeerd is:

Het object Westhaven 54 is van belang omdat:
1]

het een woonhuis
twintigste

is met een oude kern en een gevel uit het eerste kwart van de

eeuw;

21

de gevelindeling

evenwichtig

is;

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

5)

het metselwerk en glas-in-lood ambachtelijke vaardigheid vertonen.

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 1

heeft;
dat het object in gebruik is als 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 monl:Jmentenlijst 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 zoals beschreven in

4.4. 1 van bovengenoemde Monumentennota;

- 2 dat bij restauratie van monumentale

onderdelen de Subsidieverordening

Stadsvernieuwy,g

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 Westhaven 54, kadastraal bekend gemeente
Gouda , sectie D, nummer(s) 3206, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
ter en wethouders voornoemd,

(

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96.25316, van

10 DEC,1996

Monumentnummer: '--•f'f
.i../
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONillvffiNT.

Westhaven 54
Pand met mogelijk zestiende- of z ventiende-eeuwse kern en een voorgevel van rond
1910. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping.
Het bezit aan de voorzijde, samen met nummer 53, een zadeldak evenwijdig langs de
straat. De voorgevel sluit daar met een kort plat dak op aan en aan de achterzijde sluit
er een schilddak op aan. Het voorste dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen,
het achterste met deels gesmoorde en deels rode Hollandse pannen. De bakstenen
lijstgevel is voorzien van gele bakstenen speklagen.
Voorgevel
De voorgevel bezit op de begane grond links een kozijn met authentieke deur en
bovenlicht. Erboven bevindt zich een gedecoreerde hardstenen latei. Rechts bevinden
zich twee schuifvensters. De eerste verdieping bevat links een kozijn met deur en
bovenlicht. De deur opent op een Frans balkon met smeedijzeren hek. Rechts hiervan
bevinden zich twee schuifvensters.
De zolderverdieping is voorzien van drie lage schuifvensters.
Boven alle vensters zijn segmentbogen met gele bakstenen aanzet- en sluitstenen
gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel waarvan het fries 1s
voorzien van siermetselwerk en de kroonlijst steunt op zeven gedecoreerde consoles.
Vervolg omschrijving op pagina 2

Eigenaar(s): de heer
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

r

KADASTRALE TENAAMSTELLING

7

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: D
Nummer(s): 3206

Vervolg omschrijving Westhaven 54

Achtergevel
De achtergevel is voor een deel zichtbaar en hieruit, alsmede uit het steile schilddak
blijkt dat het pand veel ouder is dan de voorgevel doet vermoeden. De achtergevel is
gestuct en op de verdieping voorzien van drie schuifvensters met roedenverdeling. De
gevel is aan de bovenzijde beëindigd met een bakgoot. In het dakvlak erboven bevindt
zich een recente dakkapel.

bezoekadres:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

gemeente

gouda'
Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

C

corresponden tie-adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoon 0182 - 588248
telefax 0182 - 588101

onumen en
m issie

INGE:l<:OME
N

2 0 NOV,
1996

-----

~

---

·S ·_T(?
__~~N~ :
......,..
\l~- re:;--T(.}n\17
·--·
-1~~..,...
:-\lrrz.;
_,.,. .

1Î

/~·-

==:).
~t..1.1..•.

:.._,

~

1

t

......-.JIJ

_.__.c::;..

.=--<•·· •

,...• •

J
1

,....,v·-..-,-. .. ~.

t

Onderwerp:
Westhaven 54

tel./doorkiesnr.:
588253
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96. 025316

Ons kenmerk: MC96.681

datum:

'1g NOV.1996

Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Westhaven 54 te Gouda.
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Westhaven 54 te Gouda.
In de openbare vergadering van 4 november 1996 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over
dit object behandeld.
Beknopte geschiedenis
In 1338 werd de gracht aangeduid als "Van der Havenen". Pas omstreeks het midden van de achttiende eeuw
kwamen de namen Oost- en Westhaven in gebruik.
Van de percelen aan de Oost- en Westhaven is bekend dat ze sinds 1335 zijn uitgegeven.
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval vanaf 1408 was bebouwd.
De kap vormt één geheel met nummer 53. Na 1912 vond een verbouwing plaats, waarbij de voorgevel tot
stand kwam.
Beschrijving
Westhaven 54
Pand met mogelijk zestiende- of zeventiende-eeuwse kern en een voorgevel van rond 1910. Het pand bestaat uit
een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het bezit aan de voorzijde, samen met nummer 53,
een zadeldak evenwijdig langs de straat. De voorgevel sluit daar met een kort plat dak op aan en aan de
achterzijde sluit er een schilddak op aan. Het voorste dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen, het
achterste met deels gesmoorde en deels rode Holiandse pannen. De bakstenen lijstgevel is voorzien van gele
bakstenen speklagen.

Voorgevel
De voorgevel bezit op de begane grond links een kozijn met authentieke deur en bovenlicht. Erboven bevindt zich
een gedecoreerde hardstenen latei. Rechts bevinden zich twee schuifvensters. De eerste verdieping bevat links
een kozijn met deur en bovenlicht. De deur opent op een Frans balkon met smeedijzeren hek. Rechts hiervan
bevinden zich twee schuifvensters.
De zolderverdieping is voorzien van drie lage schuifvensters.
Boven alle vensters zijn segmentbogen met gele bakstenen aanzet- en sluitstenen gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel waarvan het fries is voorzien van siermetselw erk
en de kroonlijst steunt op zeven gedecoreerde consoles.
Achtergevel
De achtergevel is voor een deel zichtbaar en hieruit, alsmede uit het steile schilddak blijkt dat het pand veel ouder
is dan de voorgevel doet vermoeden. De achtergevel is gestuct en op de verdieping voorzien van drie
schuifvensters met roedenverdeling. De gevel is aan de bovenzijde beëindigd met een bakgoot. In het dakvlak
erboven bevindt zich een recente dakkapel.
Waardering
Het object Westhaven 54 is van belang omdat:
1]
het een woonhuis is met een oude kern en een gevel uit het eerste kwart van de twintigste eeuw;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
het metselw erk en glas-in-lood ambachtelijke vaardigheid vertonen.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Hoogachtend,
De secretaris,

De voorzitter,

