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Voor eensluidend afschrifl 

Datum: 

Paraat: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 2 mei 1990, nr.89.169, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Schielands Hoge Zeedijk 1, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nr.4524, welk 
pand eigendom is van de gemeente Gouda, 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 in gebruik is als atelier; 

dat de bouwkundige toestand van het pand matig 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 Schielands Hoge Zeedijk 1, kadastraal be
kend gemeente Gouda, sectie E, nr.4524, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 0 3 JUU 1990 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

nde secretaris, de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.9830, van 
SVH3.164/AvH 

0 3 JULI 1990 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening . 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Schielands H oge Zeedijk 1 
Een voormalig wachthuis annex koffiehuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, in 
vakwerk opgetrokken met een grieks kruis als plattegrond . Het pand, waarvan de vul
lingen tussen het stijl- en regelwerk bestaan uit rode baksteen, beeft een begane grond 
en wordt gedekt door een plat dak 
De muren rusten op een gemetseld basement, vanwaar op de binnen- en buitenhoeken 
stijlen opgaan, die doorlopen tot de lijst ond er het dak. De tegenover elkaar liggende 
armen hebben een vensterindeling die het spiegelbeeld zijn van elkaar. Deze symmetrie 
wordt slechts doorbroken door de aanwezigheid op sommige plaatsen van deuren in plaats 
van vensters. 
Zo heeft de eindgevel van de zuidelijke arm in het midden een deur met een zesdelig 
bovenlicht. De oost- en westgevel van dit gedeelte hebben een venster, dat grenst aan 
de stijl van de binnenhoek. Deze vensters hebben een kozijn dat voorzien is van een 
tussendorpel met eronde r een acbttienruits en erboven een twaalfruits roedeve rdeling. 
De eindgevel van de westelijke arm heeft beha lve de twee hoekstijlen nog twee extra 
stijlen met ertussen een regel, die symmetrisch over de gevel zijn verdeeld. Boven 
deze regel bevinden zich tussen de stijlen drie vensters met een zesruits roedeverde
ling. De zuid- en noordgevel van dit gedeelte hebben ieder in het midden van de gevel 
één venster. Het kozijn hiervan beeft een tussendorpel met eronder een negenruits en 
erboven een zesruits roedeverdeling. 
De eindgevel van de noordelijke arm beeft in het midden één venster met een tussen
dorpel met eron der een negenruits en erboven een zesruits roedeverdeling. De oost- en 
westgevel van dit gedeelte hebben eenzelfde gevelindeling als de oost- en westgevel 
van de er tegenover liggende zuidelijke arm. (zie vervolgblad) 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541839 

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. 9830 d.d. 3 juli 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

128 
Schielands Hoge Zeedijk 1 
gemeente Gouda GDA 01 E 4524 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel GDA01 E 4524 bevat naast het omschreven monument ook een groot deel van de openbare 
ruimte waarop de omschrijv ing geen betrekking heeft. Derhalve had in het verleden de publiekrechtelijke 
beperking gemeentel ijk monument gevestigd dienen te worden op het perceel GDA01 E 4524 gedeeltelijk . 
Inmiddels is het perceel gesplitst in de percelen GDA01 E 5991 en 5992. De publiekrechtelijke beperking 
gemeentelijk monument heeft uitsluitend betrekking op perceel GDA01 E 5991. De beperking op het perceel 
GDA01 E 5992 dient te worden ingetrokken. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument uitsluitend te worden gevestigd op 
het perceel gemeente Gouda, GDA 01 sectie E 5991 , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . De 
beperking Gemeentelijk Monument die op het perceel GDA01 E 5992 is gevestigd , dient te worden 
ingetrokken . 

Afgegeven d.d. 15 augustus 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemees ter en wethouders van Gouda , 
namens de e , 
!-;let hoofrl ;:i .rl . ;:ifrf P.ling Gebiedsontw ikkel ing, 

gemeente 
gouda 
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..... 5 augus tus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en S ohecr 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimle 
Geo - Informatie 

beioekadrcs: ~ 
Antwerpseweg S 
2803 PB Gouda 

pos tadres: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Schielands Hoge Zeedij k 1 

Kadastraal bekend 
Sectie E 
Nummer(s) 5991 

JR 

get. gez. 

schaal : .... 
formaat: 


