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Sector Stadsontwikkeling
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Datum:

Afd.: S.V.M.
Nr.: 98.1272

Paraaf.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GOUDA;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.892, van de Monumentencom
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object
Goudéraksedijk 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 235, welk object
eigendom is van de

2E

, Gouderaksedijk 9, 2808 NA

Gouda, welke is gesplitst in het appartement met het nummer L 314 A2, welke eigendom is van
de heer

2E

2E

2E

2E

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 11 is van belang omdat:
1]

het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis van rond 1910;

2}

de gevelindeling evenwichtig is r

3]

de detailleringen 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 eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het
voornemen tot dit besluit;

- 2 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
gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

VERZONDEN - 3 HtóBJ 1398

over te gaan tot plaatsing van het object Gouderaksedijk 11, kadastraal bekend

I.

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 235 (314 A2), op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;
vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

II.

GOUDA,

17 FEB. 1998

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de burgemeester,
de secretaris,
2E

2E

ir. A. Hoitsma,
loco-secretaris

one
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Voor eensluidend afschrift
*

Datum: -

bezoekadres:
gebouw buytenerf

1 JUN 2006 - >
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gouda

Paraaf:

^ s..

gemeente monumenten
gouda commissie

correspondentie-adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
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Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.
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Ontvengstbev.: L
Afdoen voer:

98.001272
Onderwerp:
Gouderaksedijk 11

tel./doorkiesnr.: 588254
ons kenmerk: MC97.892

datum:23 december 1997

(

Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Gouderakse
dijk 11 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.
Het object is opgenomen in het door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde
Monumenten Inventarisatie Project.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelij
ke monumentenlijst van Gouderaksedijk 11 te Gouda.
In de openbare vergadering van 8 december 1997 heeft de commissie het door haar uit te
brengen advies over dit object behandeld.
Beknopte geschiedenis
Winkel/woonhuis gebouwd rond 1910.
Beschrijving
Winkel/woonhuis van rond 1910 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een
zolderverdieping. De verdieping van deze dijkwoning is door middel van een houten brug
verbonden met de dijk. Het bezit een rode bakstenen gevel met rode verblendstenen sierbanden
en siersegmentbogen, en een mansardedak gedekt waren met gesmoorde kruispannen. De
begane grond bezit links een deur en rechts twee schuifvensters. De verdieping heeft links een
winkelpui en rechts een schuifvenster. De winkelpui wordt aan de bovenzijde afgesloten door
een stalen balk met daarop een geprofileerde kroonlijst. De pui heeft in het midden een kozijn
met deur en bovenlicht. Aan weerszijden daarvan bevinden zich brede etalagevensters met
vijfdelig bovenlicht. De zolderverdieping heeft twee schuifvensters. Boven alle rechthoekige
gevelopeningen zijn hardstenen geornamenteerde lateien aangebracht waarboven segmentbogen
in rode verblendsteen zijn gemetseld. De afgeknotte gevel wordt afgesloten door een gemetselde
rollaag en aan de bovenzijde door een gemetselde sierbalustrade die door uitgekraagde penanten
wordt geflankeerd. Deze penanten zijn bekroond met hardstenen bal-ornamenten.

Verz,:

T

Waardering
Het object Gouderaksedijk 11 is van belang omdat:
het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis van rond 1910;
1]
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 Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de
gemeentelijke monumentenlijst.

Hoogachtend,
De secretaris,
2E

De voorzitJgf^T^

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.1272, van

|J

199§

Monumentnummer: 612
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Gouderaksediik 9-11
Winkel/woonhuis van rond 1910 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een
zolderverdieping. De verdieping van deze dijkwoning is door middel van een houten brug
verbonden met de dijk. Het bezit een rode bakstenen gevel met rode verblendstenen sierbanlen en siersegmentbogen, en een mansardedak gedekt waren met gesmoorde kruispannen. De
begane grond bezit links een deur en rechts twee schuifvensters. De verdieping heeft linies
;en winkelpui en rechts een schuifvenster. De winkelpui wordt aan de bovenzijde afgesloten
loor een stalen balk met daarop een geprofileerde kroonlijst. De pui heeft in het midden een
cozijn met deur en bovenlicht. Aan weerszijden daarvan bevinden zich brede etalagevensters
net vijfdelig bovenlicht. De zolderverdieping heeft twee schuifvensters. Boven alle rechthoedge gevelopeningen zijn hardstenen geornamenteerde lateien aangebracht waarboven
segmentbogen in rode verblendsteen zijn gemetseld. De afgeknotte gevel wordt afgesloten
Joor een gemetselde rollaag en aan de bovenzijde door een gemetselde sierbalustrade die door
litgekraagde penanten wordt geflankeerd. Deze penanten zijn bekroond met hardstenen balirnamenten.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s): de Vereniging van Eigenaars (L 235)
(314 Al: nr.9)
(314 A2: nr.11)
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
2E

2E

2E

2E

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: L 235 (314 Al: nr.9, 314 A2: nr.11)
Nummer(s):

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer 544376

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 98.1272 d.d. 17 februari 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument’ gevestigd, met de volgende gegevens:
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

612
Gouderaksedijk 11
gemeente Gouda GDA 01 L 235 (314 A2)

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Het perceel GDA01 L 235 is gesplitst in 2 appartementen met de aanduiding GDA01 314 A01 en GDA01
314 A02. Het genoemde grondperceel is onlosmakelijk verbonden met de appartementsaanduidingen. De
beide appartementsnummers dienden genoemd te worden in het besluit, hetgeen blijkt uit de omschrijving
die aan het besluit is verbonden. Tevens dienden ook de beide adressen Gouderaksedijk 9 en 11 te worden
opgenomen in het besluit.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument
Gouderaksedijk 9 en 11 te worden gevestigd op de percelen GDA 01 L nummer 235, 314 A01 en 314 A02,

Afgegeven d.d. 18 september 2008.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gouda,
namens dezen,
Het hoofd van de afdeling C^biedsoi 'ikkeling
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gew.

monument
monumentlijn

JR

datum

omschrijving

9 juli 2008

get.

gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruimtelijke Ontwikkeling
en Beheer

Adres

Gouderaksedijk 9 en 11

afdeling:
Beheer Openbare Ruimte
Geo - informatie

bezoekadres:
Antwerpsev/eg 5
2803 PB Gouda
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postadres:
postbus 1086
2800 BB Gouda

m
gemeente
gouda

schaal:

1:250
formaat:
A4

Kadastraal bekend
Sectie
L
Nummer(s) 235 en 341 A1 en A2

A

monumentnummer
Dit is een gedeelte uit het digitaal kaart bestand, dat aan wijzigingen onderhevig kar zijn.
Aan hetgeen op deze afdruk is weergegeven kan geen enkel recht v/orden ontleend. Cl O
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