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Voor een~uf :JIJN'~QB: 
Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 2 oktober 1996, nr. MC96.626, van de Monumentencom

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

Oosthaven 14, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3777, welk object 

eigendom is van 

WS Gouda, is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de 

bijgevoegde redengevende beschrijving en blijkt uit de verrichte bouwhistorische verkenning; 

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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

11 het een winkel/woonhuis is met een oude kern en met een bovengevel van rond 1850 

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

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailler ingen grotendeels intact zijn ; 

4) de gevel zich goed voegt in de gevelwand; 

5] het metselwerk van ambachtelijke vaardigheid getuigt; 

6) het pand door de aanwezighe id van een oude bakkersinrichting herinnert aan de 

vroegere functie; 

7] de oude elementen zoals gotische kruiskozijnen in het achterhuis getuigen van de hoge 

ouderdom van dit pand. 

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 op het moment niet in gebruik is; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 
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dat de eigenaar gehoord is en zijn mening heeft laten afhangen van een door de gemeente te 

laten verrichten bouwhistrische verkenning van het pand Oosthaven 14. In oktober 1 996 heeft 

deze verkenning plaatsgevonden. De eigenaar heeft laten weten niet tegen plaatsing van het 

object op de gemeentelijk monumentenlijst te zijn; 

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; 

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

gel ijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Oosthaven 14, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 3777, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverorden ing; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, -18 MAART 1997 

ç;: ·,~~~ ~9ester en wethouders voornoemd, 
~ecrkt~ri$";~burgemeester, 



/ 
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.21402 , van 1-8 MAART 1997 

Monumentnummer: 626 

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

OMSCHRJJVING VAN HET MONU1\1ENT. 

Oosthaven 14 
Winkel/ woonhuis met een oude kern en achterhuis en een bovengevel van rond 1850. 
De pui dateert uit de jaren dertig van de twintigste eeuw. Het pand bestaat uit een 
begane grond, twee verdiepingen en een zolder. Het bezit een bakstenen lijstgevel en 
een zadeldak met voorschild, gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui is voorzien van een gekoppeld kozijn met links een etalage en rechts een deur. 
De borstwering en de zijpenanten zijn gestuct en de rechter penant is van een brieven
bus voorzien. Het geheel wordt overspannen door een iets uitspringend kozijn met drie 
bovenlichten , waarvan het middelste breed, gevuld met glas-in-lood. 
Beide verdiepingen zijn voorzien van twee schuifvensters en de bovenramen van die van 
de eerste verdieping zijn gevuld met glas-in-lood. Boven alle vensters zijn strekken 
gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries en een kroonlijst met guttae. 

Achtergevel 
Tegen de achterzijde staat het oorspronkelijke achterhuis, opgetrokken uit gele ijsselste
nen. Het achterhuis bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdie
ping met schilddak. Het schilddak is voorzien van rode Hollandse pannen. 
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Vervol~ omschrijvin~ Oosthaven 14 

Tegen de begane grond is een negentiende-eeuwse aanbouw zichtbaar die een gotisch 
kruisvenster en een achttiende-eeuws venster aan het zicht onttrekken. Op de verdieping 
bevinden zich twee schuifvensters met elk een onderraam met twaalf- en een bovenraam 
met vierruits roedenverdeling. Erboven zijn rollagen gemetseld. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een bakgoot. 

Tegen de begane grond is een negentiende-eeuwse aanbouw zichtbaar die een gotisch 
kruisvenster en een achttiende-eeuws venster aan het zicht onttrekken. Op de verdieping 
bevinden zich twee schuifvenster s met elk een onderraam met twaalf- en een bovenraam 
met vierruits roedenverdeling. Erboven zijn rollagen gemetseld. De gevel is aan de 
bovenzijde af gesloten door een bakgoot. 

Interieur 
In de loop van de negentiende eeuw werd het voorhuis heringericht. De kern alsmede 
het achterhuis zijn veel ouder. Dat blijkt uit de gotische kruiskozijnen en een deels 
zes tiende-, deels zeventiende-eeuwse constructie in het achterhuis. De kapconstructie 
bestaat uit deels eiken en deels grenen onderdelen, wat de ouderdom bevestigt. 
Eveneens in het achterhuis bevindt zich op de begane grond een keuken die voor het 
grootste deel is betegeld met blauwwitte tegels. In de keuken bevindt zich tevens een 
waarschijnlijk eind negentiende-eeuws fornuis. 
In de ruimte erachter bevindt zich een gemetselde oven die op hout werd gestookt. 

Noot: in oktober i' 996 heeft een bouw historische verkenning van het pand plaatsgevon
den. 


