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BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
VANGOUD A;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 26 oktober 1988, no. 88.075, van
de Monumentencommissiemet betrekking tot de beschermenswaardigheid van het pand
Turfmarkt 1/Naaierstraat 26a, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie 8,
no. 3204, welk pand eigendom is van ~-----------is gebleken,
dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische,
oudheidkundige en volkskundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde
Monumentenlijst, alsmede het door de Monumentencommissieuitgebrachte 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
WonenII heeft;
dat het pand in gebrui k is als woning en bedrijfspand;
dat ·de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verander i ng
van het pand en aanpassi ng aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is geho~den met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het pand Turfmarkt 1/Naaierstraat 26a~
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 8, no. 3204, op de lijst als
bedoeld i n artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit burqemeester en wethouders van
, no. 14.138
Plaatselijke aanduiding: Gouda
I Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Turfmarkt 1/Naaierstraat

26a.

Het is een gebouwmet een trapeziumvormige plattegrond onder omgaand
schilddak waarvan de binnenruimte vlak is afgedekt. Op het dak liggen zwart
geglazuurde Hollandse pannen, terwijl de hoekkepers en de nokken met lood
zijn afgedekt. Het gebouw is opgetrokken uit een grauwe rode steensoort.
Aan de zijde van de Naaierstraat is de oorspronkelijke gevelindeling nog
herkenbaar.
Op de begane grond bevindt zich aan de linkerzijde een grote segmentboogvormige poort van klinkers. Rechts daarvan is een originee l venster aanwezig met een kalf. Het benedendeel kan aan de buitenzijde met een luik
worden afgesloten . Het bovenlicht heeft één raam met daarachter diefijzers.
In het midden van de gevel is een groot 20ste eeuws venster geplaatst,
welke wordt geflankeerd door twee smalle vensters. Rechts van deze vensterpartij is eveneens een venster met een schuifraam ingebroken.
Op de verdieping bevinden zich vijf symmetrisch in de gevel geplaatste
vensters, die oorspronkelijk bedoeld waren om met luiken te worden afgesloten. Thans zijn vier hiervan voorzien van zes-ruits vensters, terwijl het
meest rechtse is vergroot. Sporen van zes soortgelijke vensters zijn ook
nog waarneembaar aan de Turfmarktzijde. De gevelindeling op de begane grond
is in ca. 1917 aan deze zijde gewijzigd door het aanbrengen van twee grote,
20ste eeuwse vensterpartijen.
Tussen deze vensters zijn bij deze verbouwing
een smal venst er en een deur geplaatst, die nadien weer zijn verwijderd (op
de plaats van het pothuis). Onder de linker vensterpartij tekenen zich de
sporen van twee keldervensters af. De gevel is aan de rechterzijde afgesloten door een tot de nok reikende pakhuisschacht. Boven de hoogste van de
drie pakhuisdeuren, waarvan alleen nog de bovenste origineel is, is nog een
ijzeren hijsbalk aanwezig. Op de begane grond is een modern venster met
links daarvan een moderne deur met bovenlicht aangebracht.
Boven de vensters op de etage zijn ijzeren muurankers zichtbaar, waarvan
sommige tot de goot doorsteken. Deze ankers zijn met blokkeels onder de
muurplaat verbonden.
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