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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Datum 

Paraaf: 

Overwegende, 

- 1 JUN 1006 

/2_ ___ J 

dat uit de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.893, van de Monumentencom-
/ 

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

Gouderaksedijk 14 , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 451 en 450, welk 

object met het nummer 451 eigendom is van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard, 

Olympiade 3, 2924 AL Krimpen aan den IJssel (eigendom belast met recht van erfpacht) , en van 

de heer J. van Wijngaarden en mevrouw D. van Veen, Gouderaksedijk 14, 2808 NG Gouda 

(recht van erfpacht) en het object met het nummer 450 welke eigendom is van de heer J. van 

Wijngaarden en mevrouw D. van Veen, Gouderaksedijk 14, 2808 NG Gouda, is gebleken dat het 

object cu ltuurhistorische 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 "Gou da, stad vol cultuurhistorische 

.::i;,::-{"_;)<Walitèitenll als vo lgt .gewaardeerd is: . . . i: :.... :-if-t .~:.:.,.;; ~ >---.' -J ·' · . . 

Het object Gouderaksedijk 14 is van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van deze eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 het pand markant aan de dijk is gelegen. 

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

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

eengezinshuizen heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de heer Twist namens het Hoogheemraadschap te kennen heeft gegeven in te stemmen met 

het voornemen tot dit besluit; 

dat de heer J. van Wijngaarden en mevrouw D. van Veen 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 monumentenl ijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het objec t 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen wo rden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreve n in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderde len 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 Goude raksedijk 14, kadastraal beken d 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 451 en 450, op de lijst als bedoe ld in art ikel 3, 

eerste lid van de Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving . 

GOUDA,- 17 FEB. 1998 
.--::..· 
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Burgemeester en wethouders voornoemd, 
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ir. A. Hoitsma, drs. J.H. Boone 
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SECTOR~ _o 

1-· -

datum:23 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Gouderaksedijk 
14 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke bee ld 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 Gouderaksedijk 14 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 
Woning gebouwd in het eerste kwart van deze eeuw. 

Beschrijving 
Woning, daterend uit het eerste kwart van deze eeuw en bestaande uit een begane grond, een 
verdieping en een zolderverdieping. Het pand bezit lijstgeve ls in gele baksteen en een verhoogd 
tentdak gedekt met grijze Friese pannen. In het linker en rechter dakschild zijn gemetselde 
schoorstenen geplaatst. De gevels hebben een hoog gecementeerd plint met een rollaag. 
De voorgevel bezit op de verdieping (dijkniveau) links een driekantige houten erker met een 
gemetselde borstwering en een plat dakje afgesloten door een boei boord. In het midden bevindt 
zich een inpandig portiek met een smal venster en een deur in een gedeeld kozijn. Daarnaast is in 
de gevel een gedeeld kozijn geplaatst met twee schuifvensters. De gevelopeningen zijn afgeslo
ten door hoge betonnen lateien . Alle bovenramen bevatten glas-in-lood. In het dakv lak zijn· twee 
brede, hoge dakkapellen geplaatst, met een lessenaars dakje gedekt met pannen en afgesloten 
door windveren. De kruisk _ozijnen bevatten onder twee draairamen en boven drieruits ladderra
men . 
De link er zijgevel bezit links een brede driekantige uitgebouwde houten erker met een plat dak en 
een houten balustrade. Aan de voorkant heeft de erker een vierdeling met schuifvensters en aan 
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de zijkant een tweedeling met een sc huifvenste r en een deur. Het kozijn met de hoge balko ndeu
ren met bovenlichten breekt door de goot lijst heen. 
De rechter zijgevel bezit op de begane gron d een brede ope ning met deuren en een klein getoogd 
venster met zesruits roedenve rdeling . De begane grond is gehee l gecementeerd . Op de ve rd ie
ping (dijkn iveau} heeft de gevel links een smal schuifvenster en in het midden van het rechter 
geveldeel een klein vierkant venstertje. In het midden van het dakv lak is een dakkape l gep laatst 
van hetzel fde type als bij de voo rgevel. Het kruiskoz ijn bevat boven en onder glas -in-lood. 

Waarderi ng 
Het object Gouderaksedijk 14 is va n belang omdat: 
1] het een goed voorbee ld is van een woonhuis uit het eerste kwa rt van deze eeuw; 
2] de geve lindeling evenwicht ig is; 
3] de deta iller ingen nog grotendeels intact zijn; 
4) het pand markant aan de dijk is gelegen. 

Conclus ie 
Gelet op het bovenstaande ach t de commissie dit object een monument in de zin van artike l 1, lid 
1 van de Monumentenverorden ing. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeente
lijke monumentenli jst. 
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