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Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 .\\IN 21)8!i 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98. 700, van de Monumentencom

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

Gouderaksedijk 19-29, kadas t raal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 389 (nr. 19), 
welk object eigendom is van de erven van wijlen de heer ..._ _____________ _ 

..._ ____ nummer 158 (nr. 21), welk object eigendom is van de heer L-a ________ , 

--------------~ nummer 157 (nr. 23), welk object eigendom is van de heer 

-----------:,-::.===================-:_-nummer 306 (nr. 25), welk object 
eigendom is van de heer -----========~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::.=.-nummer 307 (nr. 
27), welk object eigendom is van 
..._ ______________ 1, en nummer 308 (nr. 29), welk object eigendom is van 

mevrouw N. lely, Gouderaksedijk 29, 2808 NB Gouda, is gebleken dat het object 

cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

----~~,~ :qat het object aan ·_~e . hand van de selec t ie criteria "A -pa:nden en _J?'r gere _Bouwku ·nst", zo·a1s 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Gouderaksedijk 19-29 is van belang omdat: 

1] het een voorbeeld is van een complex dijkhuizen uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling van vooral 21, 23 en 29 nog authentiek is, evenals de detaillering; 

3] de gevels zich goed voegen in de omgeving; 

4] de panden markant zijn gelegen op de hoek van de Gouderaksedijk en de Goudseweg. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemm ingsplan Stolwijkersluis; 

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

Doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar van Gouderaksedijk 19 gehoord is en heeft · ingestemd met het voornemen tot dit 

besluit, mits de tuin wordt uitgezonderd van de bescherming; 
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dat de eigena~r van Gouderaksedijk 29 gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit 

besluit; 

dat tijdens een bezoek ter plaatse (d.d. 30 juni 1998) de eigenaar van Gouderaksedijk 27 te 

kennen heeft gegegeven in te stemmen met de aanwijzing van het pand tot monument en de 

registratie op de gemeentelijke monumentenlijst als de tuin en het interieur van het pand van de 

beschermende werking worden uitgezonderd; 

dat de eigenaren van Gouderaksedijk 21, 23, 25 niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen 

bezwaar hebben gemaakt tegen het voornemen tot dit besluit; 

dat de omschrijving van het monument is aangepast naar aanleiding van de gemaakte 

opmerkingen; 

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; 

1. 

Il. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Gouderaksedijk 19-29, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 389 (nr.19), 158 (nr.21), 157 (nr.23), 306 

(nr.25), 307 (nr.27), 308 (nr.29), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening, met inachtneming van de in dit besluit genoemde 

overwegingen; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. -
GOUDA, O 1 DEC. 1998 
Burgemeester en wethoudeJS voornoemd, 
de secretaris, de bu~ester, 



Aan 

gemeente 
gouda 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA 

monumenten 
commissie---·----1 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie -adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 58810 1 

.----..........-'--1:1 ! • 
INGÉKOMEN --------~- - ----, 

SECTOR'j·Q 2 0 AUG. î998 · 
Naar. Ont'V.: V~rz.: · 

Ontvangstbev.: L 

Afc.loe~ voor: 

Onderwerp: 
Gouderaksedijk 19-29 

tel ./doorkiesnr .: 
588253 

datum: 1 8 AUG, 1998 

Geacht college, 

Inleiding 

Ons kenmerk: MC98. 700 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Gouderaksedijk 19-29 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 Gouderaksedijk 19-29 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 15 juni 1998 heeft de commissie het door haar uit te 
brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Dit complex kwam rond 1900 tot stand. 

Beschrijving 
Complex van zes dijkhuizen daterend van rond 1900 en bestaande uit een souster
rain, een begane grond en een zolderverdieping . De drie linker panden bezitten 
gestucte lijstgevels. De overige zijn bakstenen lijstgevels . De gevels zijn, met 
uitzonder ing van nummer 25 en 27, aan de bovenzijde afgesloten door een geprofi
leerde gootlijst. De gevels van nummer 25 en 27 zijn aan de bovenzijde afgesloten 
door een bakgoot op klossen. Het samengestelde dak is aan de voorzijde gedekt 

' 



met gesmoorde oude Hollandse pannen. Aan de achterzijde liggen deels rode en 
deels gesmoorde oude Hollandse pannen . 

Gevelwand Gouderaksedijk 

Nummer 19 
Dit hoekpand gelegen op de hoek van de Gouderaksedijk en de Goudseweg heeft 
op de hoek een afgeschuinde gevel. 
De gevel aan de Gouderaksedijk bezit op de begane grond een breed in de jaren 
zestig aangebracht venster en een portiek met in de achterwand een kozijn waarin 
een deur en een bovenlicht. In het dakvlak is een eenvoudige dakkapel met twee 
draairamen, pilasters, een geprofileerde lijst en een plat dakje geplaatst. De draai
ramen zijn aan de bovenzijde gedeeld. De gevel bezit op de afgeschuinde hoek een 
smal schuifvenster. De gevel aan de Goudseweg bezit een in de jaren zestig 
aangebracht breed venster. 

Nummer 21 
De gevel bezit op de begane grond in het midden een kozijn met een deur, een 
geprofileerd kalf en een gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden van deze deur bevindt 
zich een schuifvensters met gedeeld onder- en een bovenraam met vierfruits 
roedenverdeling. ln de gevel zijn schijnvoegen en schijnlateien aangegeven. 
In het dakvlak is boven het rechter venster een brede dakkapel met plat dak 
geplaatst waarvan het linker deel voor nummer 21 fungeert en het rechter voor 
nummer 23. Deze oorspronkelijke dakkapel bezit pilasters, een geprofileerde lijst en 
rechts twee aan de bovenzijde gedeelde draairamen. Op de nok is een eveneens 
gemeenschappelijke schoorsteen gemetseld. 

Nummer 23 
De gevel bezit op de begane grond in het midden een kozijn met een deur, een 
geprofileerd kalf en een gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden van deze deur bevindt 
zich een venster met gedeeld onder- en een bovenraam met vierruits roedenverde
ling. In de gevel zijn schijnvoegen en schijnlateien aangegeven. 
In het dakvlak is boven het linker venster een brede dakkapel met plat dak geplaatst 
waarvan het linker deel voor nummer 21 fungeert en het rechter voor nummer 23. -
Deze oorspronkelijke dakkapel bezit links twee ongedeelde ramen. Op de nok is een 
eveneens gemeenschappelijke schoorsteen gemetseld. 

Nummer 25 en 27 
De gevels van nummer 25 en 27 zijn gespiegeld. Hier wordt nummer 25 beschreven. 
De begane grond bezit links twee vensters met elk een ongedeelde ruit. Rechts 
bevindt zich een ondiep portiek met in de achterwand een kozijn met deur en 
bovenlicht. Boven de gevelopeningen is staand metselwerk geplaatst. 
In het dakvlak is boven het linker venster een dakkapel geplaatst met plat en twee 
draairamen die elk aan de bovenzijde zijn gedeeld. Boven de deur bevindt zich een 
brede dakkapel met plat dak waarvan het linker deel voor nummer 25 fungeert en 
het rechter voor nummer 27. Deze dakkapel bezit twee maal twee draairamen, die 
elk aan de bovenzijde zijn gedeeld. Beide dakkapellen zijn aan de bovenzijde 
afg.ezet met een houten schulbrand. 
Op de nok is een gemeenschappelijke schoorsteen met nummer 29 gemetseld. 
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Nummer 29 
De gevel bezit op de begane grond in het midden een kozijn met een deur en 
bovenlicht. Aan weerszijden van deze deur bevindt zich een schuifvenster. 
In het dakvlak is boven de deur een brede dakkapel met plat dak en twee draaira
men geplaatst. De ramen zijn aan de bovenzijde gedeeld. Op de nok is een gemeen
schappelijke schoorsteen met nummer 27 gemetseld. 

Gevel aan de achterzijde 
De gemeenschappelijke achtergevel van het complex is gepleisterd en op verschil
lende plaatsen van steunberen voorzien die gevelhoog zijn opgetrokken. Halverwege 
het complex springt de gevel links iets naar voren. Het dak volgt die sprong. 
Ter plaatse van de hoek, nummer 19 staat een kort bouwdeel haaks op het hoofd
deel. 
De gevelopeningen zijn op sousterrain-, begane grond- en verdiepingsniveau in de 
loop der jaren gewijzigd en van verschillende recente vensterpartijen voorzien. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen . 
Het dakvlak bezit kleine dakramen en boven nummer 25 en 27 twee later geplaatste 
brede dakkapellen met elk een plat dak en vier ramen. 

Waardering 
Het object Gouderaksedijk 19-29 is van belang omdat: 
1] het een voorbeeld is van een complex dijkhuizen uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling van vooral 21, 23 en 29 nog authentiek is, evenals de detaille 

ring; 
3] de gevels zich goed voegen in de omgeving; 
4] de panden markant zijn gelegen op de hoek van de Gouderaksedijk en 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 gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

~~etaris, De voorzitter, 


