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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD 

Paraat: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 29 januari 1997, nr. MC97 .52 9, van de Monumentencom 

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

Westhaven 35-35a -35b, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3584, welk 

object eigendom is van de Vereniging van Eigenaars van Westhaven 35-35a -35b, Korte 

Noodgodsst raat 2, 2801 RJ Gouda, welke object gesplitst is in appartement D 3590 A 1 

(Westhaven 35a-35b), welke eigendom is van St ichting de Samenwerking, Achterwi llenseweg 

22a, 2805 JX Gouda, en appartement D 3590 A2 (Westhaven 35) welke eigendom is van 

Gemeente Gouda (afdeling VEO), Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, is geb leken dat het object 

cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengeve nde beschrijving; 

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

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

kwa liteiten" als volgt gewaa rdeerd is: 

Het object Westhaven 35, 35a, 35b is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis met een voorgevel uit het laatste kwart 

van de negentiende eeuw en een pui uit de jaren dertig van de twintigste eeuw; 

2] 

3] 
de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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 

Centrumdoe leinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als kantoor/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet ve rschenen is op de hoorzit t ing en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voorne men tot dit beslu it; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

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 Westhaven 35-35a -35b, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3584 (3590 A 1 t/m A2), op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

GOUDA, 11 FEB. 1997 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethou ders nr.97.2438 , van 11 FEB. 1997 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer : 48b 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
Westhaven 35-35a-35b 
Winkel/ woonhuis met een gestucte voorgevel uit 1892. Het pand bestaat uit een begane 
grond, twee verd iepingen en een zolder. Het zade ldak bezit een klein voorsc hild en is gedekt 
met rode Hollandse pannen. 
J e pui dateert uit de j aren dertig en bevat rechts een porti ek en links een etalage boven een 
borstwering. De linker wand van het portiek is geknikt en rech ts voorzien van een deur met 
bovenlicht met roeden naar de winkel. In de achterwan d van het portiek bevindt zich een deur 
met bov enlicht met roeden naar de bovenwoning. De rechter portiekwand alsmede de rechter 
puipenant en de borstwering zijn betegeld met zwarte rechthoekige tegels. De pu i is overspan
rren door drie bovenlichten met een roedenverdeling in de trant van de Amsterda mse School. 
:::e eerste verdieping is voorz ien van twee schuifvensters waarvan de onderramen een vierruits 
·oedenverde ling bezitten. Tussen de eerste en tweede verd ieping 1s een geprofileerde 
waterlijst aangebracht die is gedecoreerd met drie gestucte ornamenten. De tweede verdieping 
bevat twee T-vensters. 

Verv olg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s) : Gemeente Gouda, afdeling VEO (West haven 35, D3590 A2) 
Stichting Samenwe rking (West haven 35a-35 b, D3590 Al) 

Recht van erfpach t: 
Zakelijk gerechtigde : 

Gemeente: Gouda 
Sect ie : D 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s) : 3584 (3590 Al t/m A2) 



Vervolg omschrijving Westhaven 35-35a-35b 

De vensters van de eerste en tweede verdieping zijn omgeven door gestucte lijsten en de 
bovendorpels zijn getoogd én voorzien van een akroterie. 
De gevel is bovenaan gedecoreerd met nvee door geprofileerde lijsten omgeven 
langwerpige gedecoreerde velden en drie kruisvormige velden. Het hoofdgestel 
daarboven is verrijkt met drie gedecoreerde consoles en gedecoreerde velden . 
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Onderwerp: 
Westhaven 35, 35a, 35b 

Geacht college, 

Inleiding 

1111111111,11111111 
97.002438 

tel ./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC97 .529 

datum: 

2 9 JAN. 1997 -

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Westhaven 35, 35a, 35b 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 35, 35a, 35b te Gouda. 

In de openbare vergadering van 20 januari 1997 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 vanaf 1380 tot 1524 toegankelijk was via het linker buurperceel. Vanaf 1524 was het in ieder 
geval bebouwd. In 1892 vond verbouw plaats waarbij waarschijnlijk tevens de voorgevel in de huidige vorm tot 
stand kwam. In 1908 vond nog een inwendige verbouwing plaats. 

Beschrijving 
Winkel/ woonhuis met een gestucte voorgevel uit 1892. Het pand bestaat uit een begane grond, twee 
verdiepingen en een zolder. Het zadeldak bezit een klein voorschild en is gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui dateert uit de jaren dertig en bevat rechts een portiek en links een etalage boven een borstwering. De 
linker wand van het portiek is geknikt en rechts voorzien van een deur met bovenlicht met roeden naar de 
winkel. In de achterwand van het portiek bevindt zich een deur met bovenlicht met roeden naar de 
bovenwoning . De rechter portiekwand alsmede de rechter puipenant en de borstwering zijn betegeld met zwarte 
rechthoekige tegels. De pui_ is overspannen door drie bovenlichten met een roedenverdeling in de trant van de 
Amsterdamse School. 
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De eerste verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de onderramen een vierruits roedenverdeling 
bezitten. Tussen de eerste en tweede verdieping is een geprofileerde waterlijst aangebracht die is gedecoreerd 
met drie gestucte ornamenten. De tweede verdieping bevat twee T-vensters. 
De vensters van de eerste en tweede verdieping zijn omgeven door gestucte lijsten en de bovendorpels zijn 
getoogd en voorzien van een akroterie. 
De gevel is bovenaan gedecoreerd met twee door geprofileerde lijsten omgeven langwerpige gedecoreerde 
velden en drie kruisvormige velden. Het hoofdgestel daarboven is verrijkt met drie gedecoreerde consoles en 
gedecoreerde velden. 

Waardering 
Het object Westhaven 35, 35a, 35b is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis met een voorgevel uit het laatste kwart van de negentiende 

eeuw en een pui uit de jaren dertig 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. 

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, 

~cretaris, Devoo~ 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 512326 

onderwerp correctie beperk ing gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbes luit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechte lijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 97.2438 d.d. 11 februari 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

486 
Westhaven 35-35a-35b 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 D 3584, D 3590 A 1 t/m A2 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Op het perceel D 3584 bevinden zich twee verschillende monumenten . De beperking heeft dus betrekking 
op een deel van het perceel D 3584 met bijbehorende appartementsrechten . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekk ing tot het monument 
Westhaven 35, 35a, 35b gevest igd te zijn op het perceel GDA 01 D 3584 gedeeltelijk en op de 
appartementsrechten D 3590 A2 gedeeltelijk , D 3590 A6 en D 3590 A7 , zoals aangegeven op bijgevoegde 
kaart., 

Afgegeven d.d. 15 september 2009 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen , ?J 
Het hoofd van de afdelinq <;3e1fiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke OntwUdc~nng 
en Beheer 
afdetino: 
Behttr Openbare Ruimt• 
Geo - tnfonnatie 

bezot kadros: 
Antwtrpseweg 5 
215D3 P8 Gouda 

posladtH : 
postbus 1011 
21100 88 Gouda 

Adres 
Westhaven 35, 35a en 35b 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(sl 3584 gedeeltelijk 
Nummer(s 3590 A2 gedeeltelijk, 3590 A6 en A7 
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get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

moniumentnummcr 

486 


