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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.901, van de Monumentencom

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

Gouderaksedijk 105, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 1 33, welk object 

eigendom is van ..._ ______ ~-----------------
.__ _____ _ 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 cultuurhistor ische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Gouderaksedijk 105 is van belang omdat: 

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

21 de gevelindeling evenwichtig is; 
' _ _31_ de detaille_rj_ng~n nog grotendeels intact zijn; , .. ,;.,,. 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

51 het pand markant aan de dijk is gelegen. 

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

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

waterstaatsdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed 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 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 Gouderaksedijk 105, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 133, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, -f7 FEB. 1998 
~-r 
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SECTOR~ o 

datum:23 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over G<?uderaksedijk 
105 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 Gouderaksedijk 105 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 
Dijkwoning gebouwd in het eerste kwart van deze eeuw. 

Beschrijving 
Dijkwoning, daterend uit het eerste kwart van deze eeuw en bestaande uit een begane grond, 
een verdieping en een zolderverdieping. Het pand bezit gevels in rode baksteen en een verhoogd 
schilddak gedekt met rode tuile du Nord pannen. Op de nok zijn twee rode terracotta pirons 
aanwezig. In het linker dakschild is een gemetselde schoorsteen geplaatst. 

De voorgevel heeft een plint dat door middel van een rondgaande rollaag wordt aangegeven. De 
verdieping (dijkniveau) bezit van links naar rechts twee T-vensters, een kozijn met authen 
tieke deur, geprofileerd kalf en bovenlicht en een brede opening met venster, kalf en drie 
bovenramen. Ter hoogte van de zolderverdiepingvloer is een rondgaande rollaag gemetseld die 
tevens dient als afsluiting van de gevelopeningen. Alle bovenlichten bevatten glas-in-lood. De 
vensters aan de dijkzijde waren voorzien van luiken (sporen aanwezig). De gevel is aan de boven 
zijde afgesloten door een houten bakgoot op klosjes. Ongeveer ter hoogte van de deur is in het 
dakschild een houten dakkapel geplaatst, afgeslo te n door een geschulp te lijst en met een plat 
dak. De dakkapel heeft twee vensters. 
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De linker zijgevel heeft een afgeknotte lijstgevel. De gevel is ter plaatse van de begane grond 
gecementeerd. Op begane grondniveau bevindt zich links een schuifvenster en rechts een liggend 
rechthoekig, gedeeld kozijn met twee raampjes. De verdieping bevat links een schuifvenster en 
rechts een smal schuifvenster. De topgevel heeft twee T-vensters en is aan de bovenzijde 
afgesloten door onbewerkte windveren. 

De rechter zijgevel heeft een afgeknotte lijstgevel. De begane grond heeft een hoog plint 
aangegeven door een rondgaande rollaag. Ook ter hoogte van de verdieping- en zolderverdie
pingvloeren is een dergelijke rollaag aangebracht. De topgevel bezit twee T-vensters. Ter plaatse 
van de verdiepingvloer bevinden zich muurankers in de gevel. De gevel is aan de bovenzijde 
afgesloten door onbewerkte windveren. 

Waardering 
Het object Gouderaksedijk 105 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van deze eeuw; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4) de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5) het pand markant aan de dijk is gelegen. 

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 gemeente
lijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris. De voor-z4' 


