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Datum: 1 IJ IN ?nn 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inho ud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.635, van de Monumentencommissie 

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

2, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 384, 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 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Goudseweg 2 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand/dijkhuis uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw, met een stal; 
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4] 

de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

het pand markant gelegen is aan de Goudseweg. 

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

dat volgens dit bestemm ingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Gemengde 

Bebouwing heeft; 

dat het object in geb ruik is als horeca; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig/slecht is; 

dat de eigenaar tijdens de Monumentencommissie (d.d. 8 december 1997) een reactie op de 

beschrijving van het pand Goudseweg 2 heeft uitgedeeld. Van de opmerkingen is notitie 

genomen, en de opmerkingen zijn, voor zover relevant, opgenomen in de beschrijving; 

dat de eigenaar niet heeft gereageerd op de uitnodiging voor de hoorzitting; 
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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 plaats ing van het object Goudseweg 2, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie L, nummer(s) 384, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Goudseweg 2 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 Goudseweg 2 te Gouda. 

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

Beknopte geschiedenis 
Bedrijfspand/dijkhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, met een stal. 

Besch ri jvi ng 
Bedrijfspand/dijkhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, met een stal. Het pand bestaat 
uit een souterrain, een begane grond en een zolderverdieping. Het achterhuis heeft een begane 
grond en een zolder. 
Het pand bezit een bakstenen ingezwenkte gevel en het is voorzien van een zadeldak met 
wolfseind gedekt met oude gesmoorde Hollandse pannen. Iets uit het midden van de nok bevindt 
zich een bakstenen schoorsteen. 
De begane grond bezit in het midden een breed kozijn met twee glasdeuren, geprofileerd kalf en 
bovenlicht. Aan weerszijden hiervan bevindt zich een schuifvenster met later aangebrachte blinden. 
Alle bovenramen bevatten glas-in-lood en boven de vensters zijn strekken gemetseld. De 
zolderverdieping bezit twee vensters met elk een draairaam. Erboven zijn strekken gemetseld. Alle 
schuifvensters , ook die in de zijgevels, hebben schuivende bovenramen. 
In de gevel zijn enkele sierankers geplaatst. De inzwenkingen zijn aan de bovenzijde afgezet met 
een band en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 



Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel is van gele baksteen en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot 
op de muur. 
Ter plaatse van de begane grond- en de zoldervloer zijn muurankers aanwezig. 
De begane grond bezit, van links naar rechts, een schuifvenster met later aangebrachte blinden, 
een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht en een schuifvenster. Alle bovenramen 
bevatten glas-in-lood. Meer naar rechts bevindt zich hoog in het gevelvlak een klein vierkant 
venster, een gecementeerde blindnis en een -later aangebracht- kozijn met in het midden een vast 
en aan weerszijden twee draairamen. Erboven bevinden zich drie bovenlichten, waarvan het 
middelste een klepraam. 
Tegen de achterzijde van het huis staat de stal die is voorzien van een zadeldak met gesmoorde 
Hollandse pannen. Deze gevel bevat twee vensters en een reeks muurankers. 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel is van gele baksteen en wordt afgesloten door een bakgoot op de muur. Tegen 
de gevel van de begane grond (dijkniveau) is, aan de linkerzijde, een houten uitbouw op een stalen 
kolom aangebracht. Rechts daarvan bevinden zich twee schuifvensters waarvan de bovenramen 
zijn gevuld met glas-in-lood. De onderverdieping bevat links een schuifvenster waarvan het 
onderraam een zes- en het bovenraam een drieruits verdeling heeft. Daarnaast bevinden zich twee 
kleine vierkante vensters , waarvan het rechter een vierruits roedenverdeling heeft. 
De stal springt anderhalve meter naar voren ten opzichte van het voorhuis. In de korte gevel die 
naar de straat is gericht, bevindt zich een klein rechthoekig venster. De zijgevel van de stal heeft 
twee vensters waarvan de ramen een negenruits roedenverdeling hebben. De verdieping bezit 
rechts een kozijn met deur en een bovenlicht met achtruits roedenverdeling. 

Achtergevel 
De achtergevel van het hoofdhuis is een gepleisterde tuitgevel. In de top bevinden zich twee kleine 
rechthoekige vensters waarboven schijnstrekken zijn aangegeven. 
De achtergevel van de stal bezit op de begane grond links een brede opening met schuifdeuren . 
Rechts bevindt zich een kozijn met deur. De top is bekleed met delen en in het midden bevindt 
zich een deurkozijn . 

Waardering 
Het object Goudseweg 2 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand/dijkhuis uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw, met een stal; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het pand markant gelegen is aan de Goudseweg. 

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 gemeentelij
ke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, 
f 

Devoorzi~ 


