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BURGEMEESTER EN WiETHO'UD RS VANG O U D A: Parar1f; 

Ov rwegende ,, 

dat ult de inho d va n de brief van 27 jan iJ1ri 1998, nr. MC98 .. o32, v,m d Mon men ncom

rnissie me'l betrekk ing to het plaa tsen op de gem en olijke mo numente,rilijs t van het obje ,c Ra,am 

60 -6.2, kadastraa l be end g m , ·nte Goud , sect ie D, mrmmeds) 3322 , we lk object eigendom is 

van de ,gemeen' e Gouda [dienst VEO), Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, is ebleken dat e 

obje.ct cu lt uurhis tori sche waa rde heeft, zoals beschi'even in de bijgevoe gd,fi! redengeven de 

bes c:h rij vin 

da et object aan d hand va n de select ie cr i rla "A-panden en Jonge r , Bouwkunst " , zoals 

opgenome n n de Monumen e,nnot a van 31 januari 1994 ''Gouda , stad vot cu! uurh istor isc he 

kwa:li:teften" als volgt g,ewaardeetd is : 

He obje ,ct Raam 60-62 is Véln el ng o,mdat : 

11 he een goed voorbee ld is van een compfex bestaande u· een vaorma ll e '!Ninl<is1 met 

twee bov nwe111fngen ,en een bak rij i 190 1119(l2; 

211 de gevelil;ide ling venwlclhd is,, _ 

3J de det i'lle-ringe n en met name de pui, nog gro e~deals lntaët .zijn; 

4J h voo rpänd zich ,go d voegt ln de straatwand; 
5J het hftt complex he,rln nert aan de parto e dat in Nederland derge!ljlce coope r@tiev<l'J, 

insta,11 ngen o . stand lkwam n; 

61 dlt de enige in Gouda overgebl0ven oooperet ieve lnsteJing is. 

d.a1:. doo r he Rijk de waarde van he objec t is aangegeve n in hef kader van het Monume nten 

1 rwenta risatie Project 1[ M I P 1; 

da hot object Il tin het geb ied van lle bestGmmingspl.B11 Binnenstad We,st; 

dat vo lgens dit bestem min gsp lan d,e rond wa~ rop he object staat da b ,ste ming Wonen Il 

eefl ; 

dat het obj,ed in gab ru1ik is als bu1.,1r:thuis; 

dat de bouw und ge oe5t.ar1d van et o ~ :c r de'IIJk/metig is; 

dat d~ igen aar niet verschenen is op ds hoo zi lling en geen be2Naar heeft gemaak. egan het 

voornern n ot dirt besluit; 



dat plaats ing op de rnonu me11 er,l iJst niet zonde meer meebrer,gt , dat verande,i ng van het object 

e . en passing aan een doe lmat ig g brui k niet mogel ijk zoudM ijn: 

dat wijz. iglnge word n g, toetst aan het restaurn tie be1 id zoals beschrnven in 

hoo dsru .4.1 van bov ng noemde · oriUmentiermora; 

da bij restaura i - van monumentale onderdelen d Subs[dievero rdenîng S adsv 1rnieuw i11g van 

toepa ssing 1is ; 

da ovedgens bij toe assing van d€z verorde nin rekeni 

g lï kheid van het monument; 

Gelet op de Monu men erwerordening : 

BESLUITEN: 

is gehouden met de gebrul smo-

1, over te gaan to pi .;:i ing van hel object Raam 60 ·62, kadB _ma l bekend gemeente 

Gouda, sectie 0 , numm r(sl 3322, op de lijst als b doe ld in Brtikr-1 3, ,eerste l[d van de 

Monurne te nverordening; 

Il . vas o s elle,, de bijgevoegde redeng ve:nde bes hrli\T,lng .. 

G~~~ O J MAART 1Q9R VERZONDEN - 6 APR. 1998 
~1 rg m ste r en wethouders voomo·filmd, 
~ee r ari~ de bu rge m 0 ester, 
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Raam 60-62 
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Onrull(1gstbri!11".: L 
Mtfrrnn v-011,llr; 

el./ oo ki e sm:-. : 
588253 

bezoe es; 
g bOl.J!\V buylenerl 
k&e4ri a ll,;_a 20 
o!JfJa 
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1el~foon OHJ·2 - 588248 
l~I 1·al'! 0 S2- 500101 

9{, 

s·e·cTOR .1 .v 

, V ~....:..-------<i--,,=:- ---1-- ---1 - ---------1 
datum: 

Ons kenmerk: MC98.532 2 7 JAN. 19918 

G c co 1 ge, 

De Monurnentencomm i sie h. eft he v . r.zoek gekr g e n advi e s uit 
t br i:!!ngem over Ra .ara 60 - 62 t e Go ud a .. 
D@ comrnissi is van mening 1 da t handhaving van .het hist or is c h 
ka r akt. e rLsti eke beeld ter plaatse mede wordt gewaarborgd do□r 
h@t p laatsan van dit obj ect op de gemee ntelijk e mon,ument · n
lij sL 
H obj ect is opgenome n i n de door de provin c ie Zu.id-H ol1and 
ui tge v oe rd e inv e n a ri sat i e t e n be h oeve van het Monumen e 
Invent a .r isa t ie Proj e c · . 
In v e rband hiermae br engt de commi ssie u tbans advies ui ov e 
d e p l aatsing op de gemee nt e l ijke monumentenli j Bt va n Raa 60-
62 te Go ud a .. 

In de o enb.,, e ve gader ing van 19 ja nua i 199 ,a heef 
m ·e het doo · aar uit e bren en adv ' e s ove d ' 
beh ndeld . 

Bekno_p . g:e,,.'i~.,b · ~n · i::l. 

cle cm 
obj ec 

De naam Raam houdt v rban met der men waaro 'e lakens van 
de uit Vla. anderen a k.omstige ake nweve rs werden ge pa ne en 
gedo ogd. Ve inoedel ' jk we· den aan he , beg ;n van de ve tie de 
ee uw de ak namen va e oude Raemwech (hu dig . Sp ' er ing s 
t r aat/ Jeru2alemstraat/ Zeugstra t/ s · t An honi e _raat) 
verp aast naa e wes z ; ·ae van e tad. V di t e eel i 
beke , " da he t ds 1464 werd bebouw . In 189'7 vond fbi:-aak 

l a_s ·n 189B he bouw. 



De Goudsche Cooperatieve Broodbakkerij en Verbr uiksvere niging 
'Ons Voordeel' werd in 1892 opgericht en zat de eerste jaren 
nog aan de Groenendaal. 
April 1900 werd een bouwplan goedgekeurd voor de bouw van een 
winkelhuis met magaz ijn en en woning voor de Goudsc he Coöpera 
t i eve Broodbak kerij en Verb ruiksv ereeni gi ng , ,Ons Voordeel ' ' . 
Het ontwerp was van architect H .J. Neder ho rst Jr. ui t Gouda. 
Het huidige complex werd in 1901/1902 gebo uwd in de neorenais
sancestijl. Het werd van de straat afgesche i den door een 
smeedijzeren hek waarin nog altijd de let t e rs Oen V aanwezig 
zijn. 

Beschrijving 
Complex van een voormalige wink el met twee bovenwoningen aan 
de straat, een smeedijzeren hek en een op het achterterrein 
staande bakkerij u it 1901/1902. 

Voormalige winke l met twee bovenwoningen 
Dit pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping, is voorzien va n een rode bakstenen gevel met 
geschilderde sierbanden en heeft een plat dak met schilden 
gedekt met grijze betonpannen. 
De begane grond is aan beide zijden afgezet met gemetselde 
penanten die bij de verdieping en zolderverdieping uitkragen. 
Links en rechts bevindt zich een kozijn met deur met giet ijz e
ren rooster, kalf en bovenlicht. Boven de deuren zijn getoogde 
fantasiestrekken aangebracht . In het midden bevind t zich een 
winkel pui die wordt geflankeerd door smalle ge cannell eerde 
pilasters en aan de bovenz i jde wordt afgesloten door een 
geprofileerde kroonlijst op gedecoreerde consoles . De win
kelpu i bestaat uit ee n breed deurkozijn met twee deuren en een 
bovenlich t , en aan weerszijden een etalage boven een hard
stenen borstwering . In de hoeken van de etalagevensters en het 
bove nlic ht zijn gesnede n ornamen t en aangebracht. 
De verdieping bez i t twee vensters waarboven segmentboge n zijn 
gemetseld . De vensters bes taan e l k uit een gedeeld kozijn met 
gedeelde onder - en bovenramen. Erbov en kra agt de gevel ove r de 
·volle breedte op uitgemetselde penanten u it. De pena nt en 
vertrekken ha lve rwege de vensters . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofi
leerde bakgoot op bakstenen conso le s. In het midden breekt een 
baks tenen tuitgevel met u it kra gende penant en door de goot lijst 
heen. Tussen de pe nanten is een schuifvenster met aan weers
zijden en smal venster geplaatst. Eronder is in ee n teruglig
gend veld de t ekst 'ONS VOORDEEL' aangebracht . 

De rechter zijgevel 
De zijgevel heeft gele bakstenen spekbanden en wordt afgeslo 
ten door een bakgoot op gep:t·ofi .leerde klossen. Een plint wordt 
aangeduid door een gemetselde ro llaag. Op begane grondniveau 
bevinden zich , hoog in het muurvlak, dr i e segmentboogopenin 
gen, waarin stalen ramen met een achtruits roedenverdeling en 
een brede rechthoek ig e ope nin g met twee deuren. Op de verdie
ping bevindt zich een gekoppe l d kozijn waarin twee schuif
ramen, een zeshoekig raam, twee segmentboogvormige openingen 
waarin gekoppelde kozijnen en traliewe rk e n een tweede zesho e
kig raam. Ter plaatse van de ve rdiepi ng- en zoldervloer zijn 
muurankers in de gevel aangebracht . 



Voormalige bakkerij 
Recht acht he pan be indt zich de voormalige akkerij die 
eveneens e taa t it eE!n begane grond, een verdieping @neen 
zo derver ·eping. Dit .bouwdeel is voorzien van een mansa rded ak 
~:raarvan de onderst d lem zi jn gedekt met gesmoor kru is 
pann n n h~ t bovenste deel een bitumineuz bed kJdn gr bezit. 
Van de baks t enen gevel □ is een k e i n deel gestuct en voo1zien 
van achijnvoegen. De gevel - zijn overigens op d e z el fde manie · 
gedetailleerd al die van het hoofde.bouw aan de Raam en 
voorzieu van siera.nker .s:. De geve zijn n de bove nzi jde 
afge 0 loten door een hoo dgestel dat op ommi ge plaat.sen. i .s 
doorbroken doo . dakkapellen me st nen topgevels. In het f es 
s · aat d · eks , COOPERATIEVE BROODBAKKERIJ 1 • 

ech s , tege dit bo u wdeel bl!"!vindt zich een -vormig pa d net 
pla dak. Dit eel is uitgesloten va bescherming ( ~ · e ij ,ge
voegde ka rt) . 

objec Ra.am 610-62 is v-an belang omda t : 
het een goed voorbe ld is van een complex be.staande u·t 
een voormalige: wink l met twee bovenwoningen en een b kke -
rij uit 1901/l902; 

2] de gevelinde ling evanwicht ig is ; 
3] de detailleringen en met name de pui, og gro el 

intac z1.Jn; 
4.] het voorpand zich goed voegt in de straa wad.; 
5] het het comp lex herinnert aan de periode dat iu Ned lan 

d ergel ijk e coopera tiev e ins e lling en tot. stand k t.;amen; 
6] dit de e nig e in Gouda overgebleven coope a iev ins eling 

is. 

Conclus i e 
Gelet op he t bovenstaande acht de commi:s sie di object een 
monument in de z ' n van artikel , l ' d l van de Monumen·enver
ordening. Zij advise r t u dan ook a· objec e p aa en op de 
g een eli. e monumentenlijst. 

Hoo ach end, 



beperldngenreglstratie van de 
g,e,meente Go.uda 

dlv-11111mmor 54 13 33 

andarwerp correc ie eperking gemeente lijk monume,n 

c,orrectiebesluit 

corr ct ie,b _ s lu it t n behoev •e va n inschr ijv ing va n een be·perk in91enbes luiit op grond 
van de wet kenbaarhe"d publie 'kre,chte Ji~k:e bep,erkiingen onro ,erende zaken 

Bîj BenW-bes luit nr 98.2548 d.d. 3 maart 199B ls de publiekrech elijke bepel'king 'Gemeentelijk Mofl umenl, 
g:eves igd, met de vo lgernde gegevens : 

mon men tn um m er 
adres 
kadas traal p-erceel 

625 
Raam 60-62 
g:e eente Go uda GDA 01 D 3322 

De in di b slu it opgenome.n kadastrale percee lsaanduidfng blijl~t niet jufst te. zijn om de volgende reden : 

Uit de oms<:tirijvirig van het mo11umen blijkt da.t de publiek-rechteliJk@ beperking 9e.meeJ1~el'iJk monument mst 
op wee panden, te weten he.t par,d Raam 60-62 en de ach er dit pand I ggende voormal ige bakke r[]. Deze 
bakkerij is gslegen op hel kadastrale perceel GDA01 D 3321, welke nîet is genoemd in het beslu it. Dit 
perceel moel lsnog worden opgenomen. Tevens is gebleken dal de beperking sfechts rust op gedeelten 
van de genoemde percelen. 

Op grond van bovensta ande dient de· beperking1 Gemeentelijk Mon ment te worde gevestigd op de 
parcelen 
gemeente Gouda , GDA 01 D 3321 gedes1telük eJ1 332.2 gedeelte lijk , zoals op bijgevoe-g:de teke ning is 
aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 5 august us .2008. 

Hoo.gia chtend, 

Bu,gem~e: ste j . wethouders van Gouda, 
namen · dez: , 

, Jf t :ho rd V:x d . ak leling Gebie-dsontv11ikkeling, 
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