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BURGEMEE~TER EN WETIIOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 03-04-1990, nr.90.011, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Turfmarkt 106, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.3166, 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 
II heeft; 

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 gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Turfmarkt 106, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.3166, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 3-o M El 1990 2 0 JUNI 199( 
\- J;3urgemeester en wethouders voornoemd, 

He secre.táiî.<;. de .lmrnemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.6513, van 3 0 ME\ 1990 
SVH3/AvH/109 

2 0 JUNI 1990 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 106 
Oorspronkelijk een woonhuis, waarvan een gedeelte door de firma Koch & Knuttel is 
verbouwd tot drukkerij. Het pand bestaande uit een begane grond en twee verdiepin
gen, wordt aan de voorzijde gedekt door een plat dak, aan de achterzijde door een 
zadeldak met rode Hollandse pannen. 
De voorgevel is een symmetrisch opgezette lijstgevel in een sobere neo-renaissance 
stijl uit 1895 en een gewijzigde pui uit omstreeks 1911. De met hardstenen platen 
beklede begane grond heeft in het midden een deur met bovenlicht en aan weerskanten 
daarvan een naar binnen vallend raam met een vieren_twintigruits roedeverdeling. 
Het deurbovenlicht heeft een twaalfruits roedeverdeling en in het midden een lan
taarn. Op het kalf staat "anno 1893". Boven de deur- en vensteropeningen, die alle 
licht getoogd zijn, zijn de letters "KOCH & KNUTTEL" aangebracht. 
Beide verdiepingen zijn opgetrokken uit fijngevoegd metselwerk, dat wordt afgewisseld 
door hardstenen sierbanden. Zowel de begane grond als de eerste en tweede verdieping 
worden van elkaar gescheiden door een smalle waterlijst, die tevens dienst doet als 
onderdorpel voor de vensters. Op elke verdieping zijn twee vensters met vierentwin
tigruits ramen symmetrisch in de gevel geplaatst. De segmentboogvorrnige ontlastings
bogen hebben gepleisterde aanzet- en sluitstenen met een gemetselde boogvulling 
die op de tweede verdieping bestaat uit een ruitvormig motief. 
De gevelbeëindiging bestaat uit een fries met twee langwerpige velden, die versierd 
zijn met geometrisch metselwerk. Aan weerskanten van deze velden ondersteunen drie 
consoles de overstekende gootlijst. 
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