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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 03-04-1990, nr.90.005, van de Monumen tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Lage Gouwe 160, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2208, 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 de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen I
heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het
pand en aan.passing 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;
BESLillTEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe 160, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr.2208, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.6504, van
SVH3/AvH/103
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Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.
VAN HET MONUMENT.

Lage Gouwe 160
Woonhuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een bakstenen lijstgevel.
De onderpui dateert uit ca.1910. Het pand bestaat uit een begane grond, twee verdie pingen en een zolder en wordt gedekt door een schilddak. Dit is met uitzondering van
het voorschild voorzien van rode Hollandse pannen; het voorscbild is gedekt met
zwarte pannen en is voorzien van een dakraam.
De gevel is op de begane grond gepleisterd en voorzien van schijnvoegen en -strekken;
de plint is zwart geverfd. De borstwering heeft aan de bovenzijde een geprofileerde
waterlijst die tevens dient als lekdorpel van de vensters. Links bevindt zich een
deurkozijn waarin een deur en bovenlicht. Het bovenlicht is recent voorzien van snijwerk waarin een paard. In het kalf staat: "Het Swarte Paerdt". Rechts van het deurkozijn bevinden zich twee schuifvensters. De bovenramen er van zijn voorzien van glas in
lood. De onderramen zijn ongedeeld.
In het midden van de strekken zijn sluitstenen met diamantkoppen aangebracht. Aan de
bovenzijde van de onderbouw bevindt zich een geprofileerde waterlijst die tevens dient
als lekdorpel voor de twee schuifvensters met ongedeelde ramen van de eerste verdieping.
Ook op de tweede verdieping bevinden zich twee schuifvensters. Deze zijn voorzien van
een vierruits roedenverdeling. Boven de gevelopeningen van de eerste en tweede verdieping zijn anderhalfsteens strekken aangebracht.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een kroonlijst met fries waarin drie
rozetten.
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