
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 556025 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 1988.12591 d.d. 6 december 1988 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

12 
Turfmarkt 28 
gemeente Gouda GDA 01 B 3225 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaandu iding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden : 

Het perceel B 3225 is diverse malen doorgesplitst , uiteindelijk in de percelen GDA 01 B 3724 en B 3725 . 
Bovendien is de juiste adresaanduiding van dit monument Turfmarkt 28 / Slapperdel Ba. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperk ing Gemeentelijk Monument voor het monument Turfmarkt 28 / 
Slapperdel Ba te worden gevest igd op de percelen GDA 01 B 3724 en B 3725 . 

Afgegeven d.d. 12 februari 2009 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen , // 
Het hoofd van de afdel in91Geb iedsontwikkeling, 
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van (] 6 DEC. 1988 , no. 12591 
Plaatselijke aanduiding: Gouda 

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

. OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 28. /s\a.n~ckl 8q JSe..LuJ:V\,\. Il. 

Een woonhuis, bestaande uit een voor- en achterhuis met tussenlid. 
Voor- en achterhuis bestaan uit een begane grond, verdieping en een 
verhoogde zolder. Het pand is drie vensters breed. 
Het voorhuis wordt afgedekt door een zadeldak dat aan de voorzijde is af
geschuind, terwijl het achter eveneens een zadeldak heeft. 
Beide daken zijn belegd met zwart geglazuurde Hollandse pannen en de 
nokken zijn _ afgedekt met lood. De voorgevel, uitgevoerd met fijngevoegd 
metselwerk, heeft een kroonlijst, waarboven een bakstenen borstwering 
uitsteekt. In het midden hiervan is een rondbogig afgedekte dakkapel 
aangebracht. De voorzijde hiervan wordt gevormd door een rondbogig venster, 
die de gehele breedte beslaat. De lichtopening is opgedeeld door een 
tracering van twee rondboogvensters met daarboven een kleine ronde 
opening. 
De voorgevel heeft een hardstenen plint. De rechts in de voorgevel ge
plaatste deur is van teakhout en versierd met ·snijwerk en lijsten 
in quasi Lodewijk XVI-stijl. Boven de deur is een bovenlicht. Links 
van deze deur zijn twee vensters met schuiframen symmetrisch in de gevel 
geplaatst. Aan de benedenzijde rusten deze op een doorlopende waterlijst. 
Zowel de vensters als het bovenlicht zijn getoogd met een schouderboog
profiel. De dammen aan weerszijden van de vensters en de deur zijn ter 
hoogte van het benedenraam in blokvorm gemetseld. 
De begane grond is van de verdieping gescheiden door twee zeer smalle 
lijsten die over de gehele gevel doorlopen. Op de verdieping zijn drie 
vensters met schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst, die aan de 
benedenzijde door middel van een smalle doorlopende waterlijst met elkaar 
zijn verbonden. De vensters hebben afgeronde bovenhoeken. De gootlijst 
wordt ondersteund door zeven consoles. De gemetselde borstwering met 
verdiept liggende vlakken aan weerszijden van het rondboogvenster is aan de 
bovenzijde omgekornist en verhoogd met een iets terugliggend wit houten 
boeibord. 

Eigenaar: 1 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer (s): ~ -1.1/J 
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