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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januari 1998, nr. MC98.547, van de Monumentencom 

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

278, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3457, 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", zoals 

opgenom en in de Monumen te nnota van 31 jan uari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Raam 278 is van belang omdat: 

1 J het een woonhuis is van rond 1800; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de deta illeringen nog grotendee ls intact zijn; 

het pand z_ich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebi ed van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemm ing Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebru ik is als woning; 

dat de bouwkundige toes ta nd van het object goed is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voorn emen tot dit besluit; 



- 2 -

dat plaatsing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doe lm::itig gebruik niet moge lijk zouden zijn; 

dat wijzig ingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofds tu k 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota ; 

dat bij restauratie van monumentale ond erdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat over igens bij toepassing van deze verorden ing reken ing is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Raam 278, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3457, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Mon umentenverorden ing; 

ll. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 
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De Monumentencommissie h ee ft het verzoek gekregen advies uit 
te brengen over Raam 278 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 monumenten 
lijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over 
de plaatsing op de gemeente li jke monumenten li jst van Raam 278 
te Gouda. 

In de openbare vergadering van 19 jan u ari 1998 heeft de 
commissie het door haar uit te brengen advies over dit object 
behande l d. 

Bekno pte geschiedenis 
De naam Raam houdt verband met de ramen waarop de l akens van 
de uit Vlaanderen afkomstige lakenwevers werden gespannen en 
gedroogd. Ver moedelijk werden aan het begin van de veertiende 
eeuw de l akenramen van de oude Raemwech (huidige 
Spieringstraat/ Jeruzalemstraat/ Zeugstraat/ Sint 
Anthoniestraat) verplaatst naar de westzijde van d e stad. 
Dit percee l is bekend sinds 1482. Het huid ige pand dateert van 
rond 1800. 

Beschri j ving 
Woonhuis van rond 18 00 bestaande uit ee n begane grond , een 
verdieping en een zolder. Het pand bezi t een rode bakstenen 



klokgevel en een zadeldak dat met gesmoorde Hollandse pannen 
is gedekt . · 
De begane grond bezit links twee schuifvensters met zesruits 
onderramen en drieruits bovenramen. Rechts daarvan bevindt 
zich een kozijn met paneeldeur, kalf en bovenlicht . 
De verdieping heeft twee schuifvensters waarvan de onderramen 
een acht- en de bovenramen een vierruits roedenverdeling 
bezitten. 
De zolder bevat een schuifvenster waarvan zowel onder- als 
bovenraam een drieruits roedenverdeling heeft. 
Boven alle gevelopeningen zijn strekken 
gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgedekt met een 
rollaag waarboven een kroonlijst is aangebracht . 

Waardering 
Het object Raam 2 7 8 is van belang omdat: 
1) het een woonhuis is van rond 1800; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen nog grotendeels intact ziJn; 
4) 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 gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

~ De secretaris, 
t. 


