
:\ .... 

gemeente 
gouda 

Sector Stadsontw ikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.1271 

- m...:. ~c 
v - lue..ch. 

~ - .:J Vrn_ 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A · 
Paraaf: 

Ov erw egende, 

dat uit de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.891, van de Monumentencom

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

Gouderaksedijk 5-7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 247 en 246, welk 

object met het nummer 24 7 (Gouderaksedijk 5) eigendom is van mevrouw ______ _ 

--------~-------- ' en het object met het nummer 246 (Gouderaksedijk 
7) eigendom is van mevrouw ...__ ____________________ ___. 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", zoals 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Gouderaksedijk 5 en 7 is van belang omdat: 

. :J J het een go.ed voorbeeld is van een bou,;oyblokje mgt tl.'Vee dij~y.,oningen van rond 1900, 
. ~~ -·-

achter één voorgevel; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de deta illeringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

5] de gevel zich goed voegt in de omgeving. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Stolwijkersluis; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming gemengde 

bebouwing heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

het voornemen tot dit besluit; 
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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 verorden ing rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Gouderaksedijk 5-7, kadastraal bekel),d 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 247 (Gouderaksedijk 5) en 246 (Gouderakseélijk 
; 

7), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 1· 7 FEB. 1998 
VERZON~EN - \ J1AARl 1998 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 



Voor eensluidend afschrift 

Datum: 
- 1 _\UN 2006 

Paraaf: 

gemeente 
gouda 

monumenten 
commissie--• -- --· 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

98.001271 

li'lGEKOMEN 

.1 2 JAN, 1998 

On~gstbev.: · L 

füdosn voor: 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

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

Onderwerp: doorkiesnr. :588253 datum:23 december 199 7 
Gouderaksedijk 5 - 7 ons kenmerk: MC97.891 

Geacht college, 

I nleiding 

De Monumentencommiss ie heeft het verzoek gekregen advies uit 
te brengen over Gouderaksedijk 5 - 7 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch 
karakteristieke beeld tér plaatse mede wordt gewaarborgd door 
het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumenten
lijst. 
Het object is opgenomen in het door de provincie Zuid-Holland 
uitgevoerde Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u t ha ns advies uit over 
de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Gouderak
sedijk 5- 7 te Gouda. 

I n de openbare vergadering van 8 december 199 7 heef t de com
missie het door haar uit te brengen advies over dit object 
behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Bouwblokje met twee woningen, gebouwd rond 1900 . 

Beschrijving 
Twee dijkwoningen van rond 1900 bestaande uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder, achter één voorgevel. De 
v erd ieping is met houten bruggen verbonden met de dijk. De 
rode bakstenen voorgevel heeft hardstenen sierbanden. Elk pand 
h eeft een mansardedak gedekt met grijze kruispannen. De begane 
grond bestaat uit een kozijn met deur en twee schuifvensters. 
Boven de openingen zijn segmentbogen in rode e n gele baksteen 
aangebracht. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk in 
rode e n gele baksteen. De indeling van de verdieping bestaat, 



van links naar rechts, uit twee schuifvensters en een kozijn 
met deur en bovenlicht. De borstwering van de verdieping wordt 
aan de bovenzijde afgesloten door een li jst, die tevens als 
waterdorpel voor de erboven gelegen schuifvensters fungeert . 
Boven de gevelopeningen zijn segmentbogen met hardstenen, 
aanzet- en sluitstenen gemetseld. De aanzetstenen zijn gebos 
seerd en de sluitstenen zijn van kuifornamenten voorzien. De 
boogvelden zijn gevuld met siertegelwerk . De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een waterslaglijst met daarboven 
siermetselwerk in gele baksteen en een geprofileerde goot
lijst. 

no. 5 
Tussen de beide schuifvensters van de verdieping is een hard 
stenen gevelsteen aangebracht . In het midden van de gevel 
breekt een Vlaamse dakkapel 
door de gootlijst heen. Deze dakkapel heeft een topgevel die 
wordt aan de bovenzijde wordt afgesloten door rechthoekig 
uitkragend gemetseld e l ement met hardstenen afdekplaat waarop 
een bekroning met bal is geplaatst . In de topgevel bevindt 
zich een getoogd venster met bovenraam, afgesloten door een 
gemetselde rondboog met hardstenen aanzetstenen en sluitsteen. 
De dakkapel heeft een zadeldakje. 

no . 7 
In het dakvlak i s een brede dakkapel met een plat dakje ge 
plaatst, met twee draairamen. 

Waardering 
Het object Gouderaksedijk 5 en 7 is van belang omdat : 
l] het een goed voorbeeld is van een bouwblokje met tw ee 

dijkwoningen van rond 1900, achter één voorgevel; 
2 ] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4 ) het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
5) de gevel zich goed voegt . in de omgeving . 

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

Hoogachtend, 

rfe secretaris. 


