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• de inhoud van de brief van 10 mei 2005 nummer CH2005 .585 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekk ing tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Steijnkade 29-30-31, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 5057, 5056 en 5055, welk object eigendom is va.:....n-=-----

______ __. waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft , zoals beschreven in de 
bijgevoegde redengevende beschrijvi ng; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Steijnkade 29-30-31 is van belang omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van een (eenvoudig) type middenstandswoningen uit 1898; 
2. de woningen kenmerken vertonen van een eenvoudige vorm van Eclecticisme ; 
3. de gevelindeling nog grotendeels intact is; 
4. de detaillering nog gedee ltelijk authentiek en gaaf is; 
5. het onderdeel uitmaakt van een blok woningen Steij nkade 29-36; 
5. het gelegen is op een stedenbouwkundig markant punt langs de Breevaart en aan een oude kade. 

• het feit dat de bouwkund ige toestand van het object redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord , maar dat geen zienswijze is ingediend ; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogel ijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.5.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde 
NotaCultuurhistorie ; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverorden ing Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003 ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelij k monument van het object Steijnkade 29-30-31, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 5057, 5056 en 5055; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 11 APR 2006 

Burgemeester en wethouders voornoemd . 

_,,....-

~ 
~meester 

secretaris 

verzonden : 1 Z .. rl~ 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2005 .19941, van 11 APR Z006 

monumentnummer 822 

plaatse lijke aanduiding: Gouda 
Steijnkade 29-30-31 

omschrijving van het monument 

Drie woonhuizen 
Bouwjaar : 1898 
Architect: G. van W ingerden 

lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Bouwtekeningen : Gouda , Groene Hart Arch ief, archief Bouw- en Woningtoez icht Gouda , 1898/16 (bouw drie 
woonhu izen) ; 1956/56 (uitbreiden bestaande banketbakkerswerkplaats nr 30) ; 1972/125 (verbouwen woning 
nr 31) 

Steijnkade 29 
Woonhuis in twee bouwlagen met zolder, één geheel vormend met Steijnkade 30 en 31, voorz ien van een 
schilddak met zwarte pannendekking. De gevels zijn hoofdzakelijk opgemetseld uit rode bakstenen in 
kruisverband . Op onregelmatige plaatsen zijn enkele aanzetstenen . De vensters zijn voorzien van recente 
kozijnen, waarb ij het karakter van de oorspronkelijke indeling werd gehandhaafd. Op de begane grond was 
oorspronke lij k onder meer een kamer -en-suite , veranda , portaal , garderobe , keuken en trap . Op de 
verd ieping waren onder meer een salon aan de voorzijde en meerdere slaapkamers en bedsteden . 

De voorgevel aan de Steijnkade heeft links een risalerend deel met afgeschuinde hoeken . De 
hoofdentree rechts in de geve l heeft een mogel ijk nog oorspronkel ijke houten paneeldeur met bovenlicht , 
een natuurstenen onderdorpel en twee gemetselde treden . Rechts van de deur is een wit geëma illeerd 
huisnummerplaatje met zwarte c ijfers . Links van de entree zijn in de risalerende gevel drie vensters met 
bovenraam . Het middelste venster is voorzien van een recent zonnescherm . De vensters en deur op de 
begane grond zijn voorzien van een hanekam en boogvelden met geel en steenrood geglazuurde vullingen 
met een geometrisch motief. Op de eerste verd ieping zijn de vier vensters met bovenraam voorzien van een 
segmentboog en boogvelden met geel en steenrood geglazuurde vullingen met een geometrisch motief . 
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vervo lg van de omschrijving Steijnkade 29-30-31 

De gevel heeft een brede witgeschilderde, geprofileerde houten kroonlijst. Deze kroonl ijst loopt door naar 
Steijnkade 30-31. In het dakv lak is links een dakraam, waarvan de asymmetrische positie wel oorspronkelijk 
is, maar de houten lijst recent is. Links op het dak is een gemetselde schoorsteen . 

De rechter zijgevel heeft op de begane grond onder meer drie schuifvensters van verschil lende grootte die 
vanaf de openbare weg niet goed waarneembaar zijn. Op de verdieping is in het midden een oorspronkelijk 
schuifraam. Rechts is een venster met een bovenraam. De vensters zij n voorzien van strekken. Langs de 
witgesc hilderde plansiergoot zijn twee grote muurankers. In het dakvlak zijn onder meer een recent klein 
dakraam , enkele recente ont luchtingskanalen en een oorspronkelijke gemetselde schoorsteen. Geheel 
rechts heeft de gevel een verlaagde gootlijst van een uitgebouwd volume aan de achterzijde. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar . Uit de oorspronkelijke ontwerptekeningen 
uit 1898 valt af te leiden dat deze gevel links voorzien was van een uitgebouwd volume. Rechts is op de 
begane grond een houten veranda met een trap naar de tuin en op de verdieping is een balkon met een 
houten balkonhek. 
In het Interieur is nog aanwezig het originele trappenhuis, kamer-en-suite en enke le vaste kasten. 

Detail van daklijst nr 29 Zijgevel nr 29 

Steijnkade 30 
Woonhuis in hoofdzakelijk een volledige bouwlaag met kelder en zolder, één geheel vormend met 
Steijnkade 29 en 31, voorzien van een zadeldak met pannendekking. Steijnkade 30 en 31 zijn gespiegeld. 
De gevels zijn hoofdzakelijk opgemetseld uit rode bakstenen in kruisverband. Volgens de oorspronkelijke 
ontwerptekeningen waren op de begane grond onder meer een portaal, gang en trap . De voorkamer en de 
woonkamer werden van elkaar werden gescheiden dooir een kast en twee bedsteden. Aan de achterz ijde 
was een kelderverdieping met moge lijk een keuken. Op de zolder was aan de voorzijde een slaapkamer met 
bedstede en aan de achterzijde zolderruimte. 

De voorgevel aan de Steijnkade heeft links een hoofdentree bestaande uit een houten deur met 
bovenl icht, een natuurstenen onderdorpe l en trede. Rechts van de entree zijn twee vensters met bovenraam 
die voorzien zijn van een recent zonnescherm . De vensters zijn voorzien van recente kozijnen, waarb ij het 
karakter van de oorspronkelijke indeling werd gehandhaafd. De vensters en deur op de begane grond zijn 
voorzien van een hanekam en boogvelden met geel en steenrood geglazuu rde vullingen met een 
geome trisch motief . De gevel van de verdieping heeft twee venste rs met bovenraam en een strek. De 
voorgevel is voorzien van een brede witgeschilderde, geprofileerde houten kroonlijst. Deze kroonlijs t loopt 
door naar Steijnkade 29-31. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. Uit de oorspronkelijke ontwerpteke ningen 
uit 1898 valt af te leiden dat deze gevel voorzien was van meerdere vensters over drie bouwlagen. 
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vervo lg van de omschrijving Steijnkade 29-30-31 

De gevel van de zolde r wordt afgesloten door een zadeldak. 
Interieur De benedenverdieping is vernieuwd; op de bovenverdieping is nog een houten schoorsteenmantel 
aanwezig en enkele originele deuren. 

Voorgevels 31-30-29 aan de Steijnkade (vlnr) 

Steijnkade 31 
Woonhuis in hoofdzakelijk een volledige bouwlaag met kelder en zolder, één geheel vormend met 
Steijnkade 29 en 30, voorzien van een mansardedak met pannendekking. Steijnkade 30 en 31 zijn 
gespiegeld. De gevels zijn hoofdzakelijk opgemetseld uit rode bakstenen in kruisverband. Volgens de 
oorspronkelijke ontwerptekeningen waren op de begane grond onder meer een portaal , gang en trap. De 
voorkamer en de woonkamer werden van elkaar werden gescheiden door een kast en twee bedsteden. Aan 
de achterzijde was een kelderverdieping met mogelijk een keuken. Op de zolder was aan de voorzijde een 
slaapkamer met bedstede en aan de achterzijde zolderruimte . Mogelijk zijn in het interieur nog houten 
betimmeringen aanwezig van deuren , bedstede, vaste kasten en trappenhuis . 1 n 1972 is de woning 
verbouwd waarbij het zadeldak werd vervangen door een mansardedak en de achtergevel werd verhoogd. 
De voorgevel bleef grotendeels ongewijzigd. 

De voorgevel aan de Steijnkade heeft rechts een hoofdentree bestaande uit een houten deur met 
bovenlicht, een natuurstenen onderdorpel en trede . Rechts van de entree zijn twee vensters met bovenraam 
die voorzien zijn van een recent zonnescherm. De vensters zijn voorzien van recente kozijnen, waarbij het 
karakte r van de oorspronkelijke indeling werd gehandhaafd. De vensters en deur op de begane grond z ijn 
voorzien van een hanekam en boogvelden met geel en steenrood geglazuurde vullingen met een 
geometrisch motief. De gevel van de verdieping heeft twee vensters met bovenraam en een strek. De 
voorgeve l is voorzien van een brede witgeschilderde, geprofileerde houten kroonlijst. Deze kroonlijst loopt 
door naar Steijnkade 29-31 . 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar . Uit de ontwerptekeningen valt af te leiden 
dat deze gevel voorzien was van meerde re vensters over drie bouwlagen . De gevel is recent witgeschi lderd. 
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vervolg van de omschrijving Steijnkade 29-30-31 

Overzicht Steijnkade 36-29 (vlnr) 

Terreinaanleg Steijnkade 29-31 
De won ingen zijn met de voorgevel georiënteerd op de Breevaart . Tussen de voorgevel en de wate rloop is 
een overwegend verharde kade . Langs het water is een strook met lage begroeiing. Evenwijdig aan de 
voorgevel staat een bomenrij . De woningen zijn tegen een dijklichaam aan gebouwd, waa rbij het 
achterterrein lager is dan het voorterrein . Aan de achterz ijde is een diepe tuin tot aan de Zwarteweg. Naast 
Steijnkade 29 en op het achterterrein staan diverse bergingen . 
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