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Paraaf:

BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89.021,
van de Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
Monumentenlijst van het pand Wijdstraat 1, kadastraal bekend gemeente Gouda,
sectie C, no. 3556, welk pand eigendom is van..._____________
is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege
zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bij gevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissieuitgebrachte
advies;
J

dat het pand ligt

in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.;

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming
Wonenen Centrumdoeleinden II heeft;
dat het pand in gebruik is als winkel;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk

is;

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Wijdstraat 1 te Gouda, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie C, no. 3556, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VOORNOEMD,
De burqemeester,

.

'

1989, no. 20. 611
Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van 2 3 JAN,
Li jst al s bedoel d in artikel 3; l id 1
Plaa t selijke aanduidi ng: Gouda
van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJV
ING VANHETMONU
MENT.
Wijdstraat

1.

Het voormal ige winkel huis "De Zon", bestaande uit een kelder, een begane
grond, twee verdiepingen en een zolder, wordt gedekt door een hoog sch i lddak, waar verschillende andere dakelementen op aanslu i ten. De totale dakcon
structie is belegd met leien in maasdekki ng. Op de einden van de nok staan
twee forse schoorstenen met tentvormige schoorsteenkappen. Het pand heeft
een onregelmatige vi erhoekige plattegrond en is opgetrokken uit harde gele
baksteen . Het i s aan drie kanten (Wijdstraat, Dubbele Buurt en Lage Gouwe)
vrijstaand en heeft aan de achterkant een overkluizing van de Gouwe.
Voorgevel (Wijdstraat} .
De voorgevel, een lijstgevel van t ien vensters breed, wordt bekroond door
een langgere kte dakkapel. De moderne winkelpui bestaat uit een dubbel e glazen winkeldeur . Boven een zwarte natuurste nen plint bevinden zic h , van el kaar gescheiden door zwarte penanten, rechts van de deur één en links ervan
drie etalageramen . Boven de winkel pui bevindt zich een overhui vi ng met een
lichtrec l ame.
De begane grond wordt van de verd i eping gescheiden door een stalen balk . Zo
wel op de eerste als op de tweede verdieping bevindt zich een rij van tie n
vensters, die aan het uiteinde van de gevel wordt begrensd door twee brede
tot de kroonlijst doorl opende hoekpi l asters. De penanten, die eveneens over
de twee verdiepingen doorl open, hebben op de eerste verdieping ter hoogte
van de onderdorpel een natuurstenen voet. Tussen de twee verdiep i ngen worde
ze geflankeerd door gegla zuurd baksteenwerk. Dit is ook tiet geval in de top
van zowel de penanten als de hoekpi l asters. De vensterpartij
wordt op de
tweede verdieping over de hele gevel breedte afgedekt door een natuurstenen
band. Alle vensters hebben schuiframen. De bovenlichten hiervan hebben vier
ruitsramen, die voorzien zijn van glas-in-lood in Art - Nouveau stij l . De
gevelbeëindiging bestaat uit een vooruitstekende gootlijst met gootklossen.
In het midden van de gevel bevindt zich een langgerekte dakkapel met zes
vierkante vensters met ramen, welke een gebogen tympaan als bekroning
hebben. In de top van het tympaan is een ovale oeil-de-boeuf.
Linker zijgevel (Dubbele Buurt) .
De linker zijgevel was oorspronkelijk zes vensters breed, maar is in 1942
aan de linkerkant met drie vensters uitgebre i d. Het is een l ijstgevel,
die
i n het midden wordt doorbroken door een drie vensters brede tuitgeve l .
Op de begane grond vormen drie eta l ageru i ten, gescheiden door zwar te penanten, de winkelpui. Evenals aan de Wijdstraat bevindt zich boven de etalages
een luifel. De pui wordt gedekt door een brede stalen latei .
Zowel op de eerste als op de tweede verdieping zijn negen venst ers met
schuiframen aanwezig. De bovenlic hten hebben hier een zesrui t s roede nverdeling en dezelfde glas - in-lood decoratie als de bovenlichten aan de Wij dstraat . De penanten onder het lijstgevelgedeelte
hebben eveneens dezel fde
decoratie en afdekking al s die aan de Wijdstraat . Bij het tuitgevel gedeel te l open de penanten echter niet over de verdiepingen door en
hebben de vensters zowel op de eerste als op de tweede verdieping een natuurstenen latei. Op de zolderverd i eping bevindt zich een rondbogig venster
met een hardstenen sluitsteen . Deze vensteropen i ng, welke heeft gefungeerd
als hijsluik, heeft openslaa nde deuren met een vierentwint i gruits roedenverdeling . De oorspronkelijke hijsbalk en de luiken zijn nu verdwenen. De
top van de tuitgevel bestaat uit geometrisch metselwerk van gele en rode
baksteen .
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Rechter zijgevel (lage Gouwe).
De opbouw van de rechter zijgevel bestaat van l inks naar rechts uit twee
vensters, een trapeziumvormige erker, twee vensters en een toren die één
verdieping boven het dak uitsteekt.
De erker heeft een driezijdig dakvlak,
dat aans l uit op de hoofdkap. De toren, die aan de achterkant (grachtzijde)
een tweezijdige arkel heeft, wordt gedekt door een omgaand schilddak.
Het muurwerk van het keldergedeelte bestaat uit rode baksteen en wordt aan
de bovenzijde afgesloten door een hardstenen band. Onder de erker is een
deuropening met twee openslaande deuren ingebroken. Aan weerskanten hiervan
bevinden zich, ter hoogte van de hardstenen band, twee ingebroken vensters,
die bui ten het gevelvlak steken.
Aan weerskanten van de erker bevinden zich op de eerste en tweede verdiep i n
twee vensters met schuiframen, die worden gedekt door een latei. Op de twee
de verdieping zijn deze met elkaar verbonden en voimen ze één doorlopende
latei. De bovenlichten hebben een zesruits roedenverdeling met Art Nouveau
glas-in- l oodruiten . De erker, die rust op een uitgemetselde tromp heeft op
de eerste verdieping drie vensters met de eerder genoemde schuiframen en
penanten en een latei van natuursteen. Op de tweède verdieping bevindt zich
een balkon, dat is te bereiken via twee openslaande deuren. De overkapping
van het bal kon wordt gevormd door drie rondbogen, die worden ondersteund
door vier natuurstenen zuilen. Het linker geveldeel wordt beëindigd door de
eerder genoemde geprofileerde gootlijst met gootklossen.
De toren omvat het rechter gevel deel. Hier bevindt zich op de begane grond
de deur, die toegang verschaft tot het voormal ige woongedeelte. Het is een
rondbogige teakhouten deur, voorzien van een rond raam met traliewerk. De
rondboog is anderhalve steen breed en bestaat afwisselend ui t natuurstenen
blokken en metselwerk. Voor de deur ligt een hardstenen stoep van twee
treden . Rechts van de deur zijn een aantal bakstenen aangebracht, die zijn
voorzien van initialen van leden van de familie Van Haeren, die betrokke n
waren bij de eerste steenlegging van het pand.
Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich de twee eerder genoemde ven
sters . In het verlengde van deze vensters is op de derde verdieping een
soortgelijk venster aangebracht. Het zoldergedeelte is opgetrokken uit rode
baksteen en heeft als decoratie vijf gemetselde vierkanten met daarin een
ruitvorm . De gevel beëindiging bestaat hier uit een rondom lopende gootlijst.

(

Achtergevel (grachtzijde).
Het torengedeelt~, dat iets buiten het gevelvlak uitsteekt,
heeft hi er aan
de linkerkant een tweezijdige arkel, die ter hoogte van de begane grond opgaat vanaf een uitgemetselde tromp. Het rechter torendeel en het gevelvlak
rechts daarvan zijn twee vensters breed. Haaks op deze gevel is eveneens ee
gevel van twee vensters breed . De hardstenen band van de rechter zijgevel
loopt op het niveau van de begane grondvloer door over deze gevels . Het kel
dergedeelte bevindt zich beneden de hardstenen band, die net zoals bij de
linker zijgevel, opgetrokken is uit rode baksteen :
De uitkraging van de arkel rust op kelderniveau op een gemetselde console
en heeft aan weerskanten een smal venster. Op de begane grond bevinden zich
hier t\vee kleine vierkante vensters: de één heeft een tuimelraampje met
tralies ervoor, de ander heeft een vierruits roedenverdeling . Zowel op de
eerste, de tweede als de derde verdiep i ng bevinden zich aan iedere zijde va
de arkel een smal rondboogvenster met een natuurstenen sluitsteen.
De vensters, voorzien van ·twee horizontale roeden, hebben glas-in-loodru i ten.
In het rechter torengedeelte bevi ndt zich het trappenhuis. Verspringend ten
opzichte van elkaar bevinden zich hier op het kelderniveau en op de drie
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verdiepingen steeds twee vensters naast elkaar, die worden gedekt door een
rollaag. De vierkante keldervensters zijn voorzien van ramen, die worden
afgeschermd met tralies. Ten gevolge van de achter dit geveldeel liggende
trap verschillen de overige vensters onderling in lengte en zijn ze niet op
gelijk niveau in de gevel geplaatst . Het aantal ruiten varieert van zes tot
twaalf. Alle hebben een rijke glas-in-lood versiering in Art Nouveau stijl.
Het geveldeel naast de toren, dat twee vensters breed is, heeft op kelderniveau één rondboogvenster, waarbij de boog afwisselend bestaat uit gele en
rode baksteen. In het midden van de vensteropening bevinden zich twee openslaande ramen met aan weerskanten een raam. Elk raam is afgeschermd met
tralies. Op de begane grond en de eerste verdieping bevinden zich twee smalle vensters, die worden gedekt door een rollaag. Op de tweede verdieping
bevinden zich drie smalle rondboogvensters, terwijl op de derde drie kleine
rechthoekige vensters zijn aangebracht . Evenals in het trappenhuis zijn . de
vensters hier voorzien van een rijke glas-in-lood decoratie. De gevelbeëindi ging is gelijk aan de andere gevels. In het midden van het dakvlak is een
dakkapel geplaatst met een vierruits roedenverdeling.
Het dwars op de achtergevel geplaatste muurgedeelte heeft op kelderniveau
een overkluizing, een begane grond en één verdieping. De kap staat haaks op
de hoofdkap. Zowel op de begane grond als op de verdieping zijn twee vensters met respectievelijk
een zes- en een achtruits roedenverdeling geplaatst, terwijl op de tweede verdieping sprake is van t\-1ee rondboogvenster:
met een zesruits roedenverdeling. Alle vensters hebben openslaande ramen en
de reeds eerder vermelde decoratieve glas-in-lood decoratie. Ook deze gevel
heeft een gevelbeëindiging conform de overige.
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