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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.639, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gem~entelijke monumentenlijst van het object 

Oud~brugweg 9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 82, welk object 

eigendom is van ----------------~---------------.....J 
. is gebleken dat het object cultuurhist _orische waarde heef_t, zoals beschreven in de 

bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoa ls 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Oudebrugweg 9 is van belang omdat: 

1] het een dijkwoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw betreft; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

·-::--z..::,,~--::--.. :- 3J 
4] 

de detailleringen nog grotendeels intact -~zijn; 

het pand zich goed voegt in de straatwand. 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Gemengde 

Bebouwing heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar middels een brief (d.d. 5 december 1997, nr. 97.27869) een reactie heeft 

gegeven op de beschrijving van het pand. Van de opmerkingen is notitie genomen en zijn, voor 

zover relevant , in de beschrijving opgenomen; 

l , 
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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 restauratiebe leid 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 vero~dening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Oudebrugweg 9, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie L, nummer(s) 82, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

1 GOUDA, 21-JULI 1998 
~ester en wethouders voornoel}'ld 

\ de iecJttirj{,'\__de burgemeester, 

rl 

~ VERZONDEN 2 8 AUG, 1998. 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Oudebrugweg 9 
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 Oudebrugweg 9 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 8 december 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Dijkwoning die uit het laatste kwart van de negentiende eeuw dateert. 

Beschrijving 
Dijkwoning, daterend uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, bestaande uit een begane 
grond, een verdieping en een zolderverdieping. De verdieping bevindt zich op dijkniveau. Het pand 
heeft een geschilderde lijstgevel op een gecementeerd plint en heeft een afgeknot schilddak met 
grijze kruispannen. De verdieping bezit in het midden een portiek met hardstenen stoeptreden. In 
het portiek is een kozijn geplaatst, waarin een deur met twee smèedijzeren hekwerken, een 
geprofileerd kalf en een bovenlicht. Aan weerszijden hiervan bevinden zich twee geloogde 
openingen met schuifvensters. Boven de geve/openingen zijn sluitstenen met kuifornament 
aangebracht. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. In het 
dakschild boven de voorgevel bevinden zich twee dakkapellen met een zadeldak. Iedere dakkapel 
heeft een schuifvenster en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een kleine fronton op 
eenvoudige zuiltjes . De dakkapellen worden geflankeerd door gesneden wangen. 



Linker zijgevel 
De linker zijgevel bezit op de begane grond links een klein venster. De verdieping (dijkniveau) heeft 
links twee schuifvensters . Boven alle gevelopeningen zijn gemetselde strekken aangebracht. In de 
gevel zijn ter plaatse van de begane grond vloer en de zoldervloer muurankers aanwezig . De gevel 
wordt afgesloten door een bakgoot op de muur. In het midden van de gevel breekt een houten 
dakkapel door de gootlijst heen. De dakkapel heeft een venster geflankeerd door draairamen en 
heeft een plat dakje. 
De rechter zijgevel heeft op de verdieping een getoogde vensteropening met een gemetselde strek. 

Waardering 
Het object Oudebrugweg 9 is van belang omdat: 
1] het een dijkwoning uit het laatste kwart van de negentiende eeuw betreft ; 
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 gemeentelij 
ke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris , De voorzitt~ 


