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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 
Paraaf: 

L,__ - ----~~·--··-
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januari 1998, nr. MC98.543, van de Monumentencom

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

224 /Drapierste eg 1-3, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 780 (Raam 224) 

3774 (Drapiersteeg 1) en 3775 (Drapiersteeg 3), welk object met het nummer 780 eigendom is 

van de heer ~-----------------~ welk object met het nummer 3774 
eigendom is van de heer J. van Heeckeren van der Schoot, Drapiersteeg 1, 2801 VX Gouda, en 

we lk object met het nummer 3775 eigendom is van de heer R. Spijker, Drapiersteeg 3, 2801 VX 

Gouda , 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 

opge nomen in de Monumenten nota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Raam 224/Drapiersteeg 1-3 is van belang omd.at: .. 'i,--. - --., ,:_~ -. ,-~-'--.: 
- _-,..,._. 

1) het een goed voorbeeld is van woonhuizen uit de zeventiende eeuw met een oude kern 

en gevels die grotendeels in het derde kwart van de negentiende eeuw hun uiterlijk 

kregen; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevels zich goed voegen in de straatwand; 

5) de panden markant gelegen zijn op de hoek van de Raam en de Drapiersteeg. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat vo lgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen - en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigena ren 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 Raam 224/Drapiersteeg 1-3, kadastraal be

kend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 780 (Raam 224), 3774 (Drapiersteeg 1) en 

3775 (Drapiersteeg 3), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumen

tenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 HAART 1998 
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Geacht college, 

Inleiding 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit 
te brengen over Raam 224/Drapiersteeg 1-3 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 Raam 224 
te Gouda. 

In de openbare vergadering van 19 januari 1998 heeft de 
commissie het door haar uit te brengen advies over dit object 
behandeld. 

Be knopte geschiedenis 
De naam Raam houd t verband met de ramen waarop de lakens van 
de uit Vlaanderen afkomstige lakenwevers werden gespannen en 
gedroogd. Vermoedelijk werden aan het begin van de veertiende 
eeuw de lakenramen van de oude Raemwech (huidige 
Spieringstraat/ Jeruzalemstraat/ Zeugstraat/ Sint 
Anthoniestraat) verplaatst naar de westzijde van de stad. Van 
dit perceel is bekend dat het in ieder geval vanaf 1597 
bebouwd was. Het huidige pand dateert uit de zeventiende eeuw. 



Raam 224 
Woonhuis uit de zeventiende eeuw . Het pand bestaat uit een 
begane grond, een verdieping en een zolder en is voorzien van 
een schilddak met rode Hollandse pannen. 
De gevel is gepleisterd en de pui is voorzien van 
schijnvoegen . De pui bevat links een breed schuifvenster 
waarvan de ramen zijn voorzien van een drieruits 
roedenverdeling. In het midden bevindt zich een smal l er 
sçhuifvenster met dezelfde roedenverdeling en rechts een 
kozijn met deur en gedeeld bovenlicht. De pui is aan de 
bovenzijde afgesloten door een geprofileerde puibalk. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan het . 
onder- en bovenraam een drieruits roedenverdeling heeft. De 
gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot. Ter 
plaatse van de verdiepingvloer en de zoldervloer zijn enkele 
muurankers zichtbaar. 

Zijgevel 
De zijgevel aan de Drapiersteeg is eveneens gepleisterd. De 
begane grond bezit rechts een hoog schuifvenster met gedeeld 
onderraam en bovenraam met drieruits roedenverdeling. Op de 
verdieping is li nks van het ondergelegen venster een kozijn 
met laaddeur geplaatst. Rechts hiervan bevindt zich een 
kleiner schuifvenster met een onderraam met vier- en een 
bovenraam met drieruits roeden v erde ling. 

Drapiersteeg 1-3 

Dubb el woonhuis bestaande uit een begane grond en een 
zolderverdieping. Het pand is voorzien van een gepleisterde 
gevel en heeft een flauw zadeldak gedekt met rode Hollandse 
pannen. 
Het linker woonhuis (Drapiersteeg no . 1) bezit op de begane 
grond van links naar rechts een kozijn met deur, kalf en 
bovenlicht en daarnaast een, niet oorspronkelijk venster met 
een zesruits onderraam en een drieruits bovenraam. Rech ts 
daarvan bevinden zich twee schuifvensters met vierruits 
onderramen en tw eeruits bovenramen. Het rechte r woonhuis 
(Drapierstraat no. 3) heeft van links naar rechts een koz i jn 

met deur, kalf en drieruits bovenlicht en een schuifvenster 
met vierruits onderraam en tweeruits bovenraam. De verdieping 
heeft voor elk woonhuis twee drieruits vensters. De gevel is 
aan de bovenzijde afgesloten door een houten bakgoot. Ter 
plaatse van de verdiepingvloer zijn muurankers aangebracht. 

De gevel aan de Nobelstraat 
De gevel aan de Nobelstraat is een vlakke gestucte topgevel. 
Deze gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een vlak 



gestucte band. De verdieping is in het midden voorzien van een 
hoog schuifvenster met een zesruits onderraam en een drieruits 
bovenraam. In de gevel zijn enkele muurankers aangebracht. 

Waardering 
Het object Raam 224/Drapiersteeg 1-3 is van belang omdat: 
l] het een goed voorbeeld is van woonhuizen uit de 

zeventiende eeuw met een oude kern en gevels die 
grotendeels in het derde kwart van de negentiende eeuw hun 
uiterlijk kregen; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact z1Jn; 
4] de gevels zich goed voegen in de straatwand; 
5] de panden markant gelegen zijn op de hoek van de Raam en 

de Drapiersteeg. 

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, 

D@ 1eçretaris, 
Il ~ 

De voorzitter, 


