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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Oveiwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31 januari 1990, nr.85143, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Turfmarkt 124, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3240, welk
pand eigendom is van ~-----------------' is gebleken dat het
hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven
op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie
uitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west;
dat volgens dit bestemmingsplan
heeft;

de grond waarop het gebouw staat de bestemming wonen II

dat het pand in gebruik is als woning;
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:

15 ME!1990

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Turfmarkt 124, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B,- nr.3240, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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GOUDA,

Burgemee ter en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,
-de uitgaande brief :_
Is
de uitgaande brief
getekend. door·
getekend door

is

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.2574, van
SVH3/ AvH/23

Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Turfmarkt 124
(zie bijlage)
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Bijlage bij SVH3/ AvH/23
Een woonhuis bestaande uit een begane grond en een verdieping die wordt gedekt door
een schilddak met zwarte hollandse pannen. De voorgevel is een lijstgevel van drie vensters
breed die niet geheel symetriscb in de gevel zijn geplaatst. De rechter travee is een weinig
smaller dan de overige. De gevel is in 1898 opgetrokken in Hollandse Neo-Renaissance
vormen met fijn gevoegde baksteen en beeft een hardstenen plint.
Op de begane grond is rechts een deur met bovenlicht en links daarvan twee vensters met
schuiframen. Voor de deur ligt een hardstenen stoep van twee treden. De onderdorpels
van de vensters maken deel uit van een doorlopende geprofileerde lijst over de gevelbreedte. De bovenlichten zijn gevuld met de oorspronkelijke glas-in-lood decoratie, waarbij die
van ·de deur bestaat uit twee rondbogen en die van de vensters uit drie. De deur en de
vensters worden gedekt door segmentvormige ontlastingsbogen van één steen voorzien van
gepleisterde aanzet- en sluitstenen. Elke boogvulling bestaat uit drie gepleisterde diamantkoppen met daarom heen geometrisch metselwerk.
De begane grond wordt- van de verdieping gescheiden door een waterlijst die tevens dient
doet als onderdorpel van de drie vensters op de verdieping. Deze vensters hebben
schuiframen waaivan de bovenlichten bestaan uit drie ruiten met de originele eenvoudige
glas-in-lood decoratie.
De vensters worden gedekt . door een segmentvormige hanekarn. De middelste boogvulling
beeft . drie gepleisterde diamantkoppen en de buitenste hebben er één die verder gevuld
zijn met geometrisch metselwerk. Zowel op de begane grond als de verdieping zijn
sierbanden ter hoogte van de beneden-, wissel- en bovendorpel aangebracht. De gevelbeeirtdiging bestaat uit fries van geometrisch metselwerk dat wordt afgewisseld door zeven
consoles waarop de kroonlijst rust.
In het midden van het dakschild is ·een hout en dakkapel aangebracht die wordt bekroond
door een driehoekig fronton.

