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BURGEMEESTER EN WETH OUDERS VAN G O U DA ; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januari 1998, nr. MC98.548, van de Monumentencom 

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

280-280a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3558, welke object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Raam 280 en Vest 79, p/a Raam 280, 2801 VS 

Gouda, en welke is gesplitst in appartement 3539 A3 welke eigendom is van Dansschool Jan en 

Lia van Weel, Raam 280, 2801 VS Gouda en appartement 3539 A4 welke eigendom is van 
________________________________ ...J is gebleken 

dat het object cu ltuurhistorische waa rde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criter ia "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Raam 280-28 0a is van belang omdat: ,~. ·-- -

1] het een goed voorbeeld is van een woonhu is van rond 1 850; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als dansschool/woning; 

dat de bouwkundige toes tand van het object redelijk is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitt ing 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 280-280a, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3558 {3539 A3 t/m A4), op de lijst als bedoeld in artikel 

3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 MAARf 1998 
~ 

rs:;rgem~éster en wethouders voornoemd, 
~ secrita~ de bur~meester, 

VERZONDEN 3 1 MAARl 1998 
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Geacht college, 

Inleiding 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit 
te brengen over Raam 280-280a 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 280-
280a te Gouda. 

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

Beknopte geschiedenis 
De naam Raam houdt 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 wes tzijde van de stad. 
Dit perceel is bekend sinds 1480. Het huidige pand kwam in 
1857 tot stand. 



Beschrijving 
Pakhuis met bovenwoning uit 1857 , bestaande bestaat uit een 
begane grond , een verdieping, ee n zolderverdieping en een 
zolder en is voorzien van een zadeldak met achterschild gedekt 
met rode Hollandse pannen. 
De begane grond bezit een recent aangebrachte brede opening 
met een gekoppeld kozijn . Links bevindt · zich een paneeldeur en 
vierruits boven l icht en rechts vier deuren. 
De verdieping is voorzien van drie schuifvensters waarvan de 
onderramen een vier- en de bovenramen een tweeruits 
roedenverdeling hebben . De zolderverdieping bezit in het 
midden van de gevel een venster met twee gedeelde draairamen. 
Bij de kapverdiep i ng is in het midden van de topgevel een 
venster gep l aatst met een vierruits draairaam. Boven alle 
gevelopeningen zijn strekken gemetseld . 
De bakstenen klokgevel is afgedekt met een gemetselde rollaag 
en op de hoeken bevinden zich hardstenen dekplaten. De 
topgevel wordt bekroond door een rondboog . In de topgevel 
bevinden zich twee muurankers . 

Zijgevels 
Beide zijgevels ziJn gecemen t eerd en worden aan de bovenzijde 
afgesloten door zinken bakgoten. 

Waardering 
Het object Raa m 280-280 a is van belang omdat : 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis van rond 1850 ; 
2] de gevelindeling evenwichtig is ; 
3) de detailleringen nog grotendeels i ntact zijn; 
4) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

Conc l usie 
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 objec t te 
plaatsen ' op de gemeentelijke monumentenlijst . 

Hoogachtend, 

4e secretaris, 


