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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Paraaf: 

Overwegende, ----- --

dat u it de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.900, van de Monumentencom

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

Oudebrugweg 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 405, welk object 
eigendom is van de heer _______________________ _. 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", zoa ls 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Oudebrugweg 11 is van belang omdat: 

1 J het een dijkwoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw betreft; 

de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog redelijk intact zijn; ~ 

het pand zich goed voegt in de straatwand. 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP); 

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

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

voor bijzondere doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft 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 Oudebrugweg 11, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 405, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 1 7 FEB. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 
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datum:23 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Oudebrugweg 
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 monumentenl ijs t. 
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 gemeentelijke 
monumentenlijst van Oudebrugweg 11 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 8 december 1997 heeft de commissie het door haar uit te 
brengen advies over dit object behande ld . 

Beknopte geschiedenis 
Dijkwoning die uit het laatste kwart van de negentiende eeuw dateert. 

Beschrijving 
Dijkwoning, daterend uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, bestaande uit een begane 
grond, een verdieping en een zolderverdieping. De verd ieping bevindt zich op dijkniveau. Het 
pand heeft een rode bakstenen lijstgevel op een laag gecementeerd pl int en heeft een afgeknot 
schilddak met grijze kruispannen. Op de vier hoeken bevinden zich vier, nieuwe, schoorstenen 
met rookkappen. De verdieping (dijkniveau) bezit 
in het midden een kozijn waar in een gelakte deur , geprofileerd kalf en een bovenlicht met glas-in 
lood. Dit kozijn wordt gef lankeerd door twee vlakke zuiltjes waarop een kroonlijst rust. Aan 
weerszijden hiervan bevinden zich twee openingen met schuifvensters. Boven de gevelopeningen 
zijn strekken gemetseld. D.e gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
kroonlijst. In het dakschild boven de voorgevel bevindt zich een brede dakkapel met een plat dak 
met boeiboord . Deze dakkapel heeft bezit twee smalle vensters geflankeerd door twee draaira
men. 



, 
1 

De linker zijgevel is gep leisterd en wordt afges loten door een bakgoot op de muur. De begane 
grond bezit links een gekoppeld kozijn met twee schuifvensters, daarnaast een liggend gedeeld 
kozijn met twee venstertjes, een venster en een liggend getralied venstertje. De verdieping 
(dijkniveau) heeft links een vierkant venstertje en rechts twee schuifvensters. In het dakschild is 
een brede houten dakkapel met vier ramen gep laatst. Deze dakkapel heeft een plat dak met 
boeiboord. 
De rechter zijgeve l is gep leisterd en heeft schijnvoegen. 
De verdieping bezit vier schuifvensters met glas-in-lood in de bovenramen. Het linker schuifven
ster is vervangen door twee draairamen. Boven de vensteropeningen zijn gestucte strekken met 
blokverdeling en sluitstenen met tympaanornament aangebracht . 

Waardering 
Het object Oudebrugweg 11 is van belang omdat: 
1] het een dijkwon ing uit het laatste kwart van de negentiende eeuw betreft; 
2] de gevelinde ling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog redelijk intact zijn; 
41 het pand zich goed voegt in de straatwand . 

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 voorzit€, 


