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l Voor eensluidend afschrift 

Datum: 8 JUL 2008 

Paraaf: 
afdruk voor: 
1. weth.Melaard 
2. afd.SVH 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 29-10-1990, nr.90.079, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijs t van het 
pand Achter de Vismarkt 33, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2213, welk 
pand eigendom is van de heer ______________________ 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 monumenten
commissie 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 goed is; 

dat pla atsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verand ering 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; 

Gele t op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Achter de Vismarkt 33, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.2213, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

-

GOUDA, 15 januari 1991 

Burgemees~er ~ wethouders voor~, 
de secretaris<"""/ de bJJfg.~~r, -



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.20.138, v 
SVH3.405/AvH 

J • 9r-; 
oor eensluidend afschrit; l 

Datum: 8 JUL 2008 ! 
1 

Paraaf: 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld m ar 1m ~:,, -Jid'"l · 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Achter de Vismarkt 33 
Woonhuis uit 1911 bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping met mansarde
dak, gedekt door rode Hollandse pannen. Het pand heeft een bakstenen lijstgevel die is 
verlevendigd met speklagen en is voorzien van een gepleisterde plint. De borstwering is 
aan de bovenzijde afggesloten door een gestucte cordonlijst die tevens als onderdorpel voor 
de vensters van de begane grond dient. 
De begane grond heeft links een kozijn met deur en ongedeeld bovenlicht. 
Rechts bevinden zich twee schuifvensters met ongedeelde ramen. 
Tussen de begane grond en de verdieping bevindt zich een gestucte cordonlijst die als 
onderdorpel van de drie op de verdieping geplaatste T-vensters dient. 
Boven alle gevelopeningen bevinden zich segmentbogen die zijn voorzien van gestucte 
aanzetstenen en diamantkoppen als sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetsel
werk. 
De beide zijgevels zijn opgetrokken in ijsselsteen en aan de bovenzijde voorzien van een 
bakgoot. In de rechtergevel zijn meer ankers zichtbaar. 
Aan weerszijden van het pand bevindt zich een steeg die rechts door een deur is afgeslo
ten. Links is de gevel verlengd en sluit de steeg af. 

Eigenaar: --~...
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2213 

afdruk voor: 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

1/2. sectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten 
t.b.v. afd.R.O., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

3. sectorhoofd GW 8. Raad voor het Cultuurbeheer 
4. afd.Landmeetkunde en kaq_. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
5. afd.B.O.B. '-----10. minuut 



Sector Stadsontwikkeling SVH4.400/ AvH 
Afdeling: S.V.H 

Nummer: 20.138/20.139 /21.334-'90 

Onderwerp: 

Advies tot plaatsing op de 
gemeentelijke monumenten-
lijst van de objecten Achter de Vismarkt 33/ 
Zeugstraat 11 en Oosthaven 1-2 te Gouda. 

Van: 

SVH 

Zie tevens bijgevoegd advies van de Monumentencommissie. 

~ret op het door de Monumentencommissie uitgebrachte advies, alsmede het advies van de 
projectgroep Binnenstad wordt voorgesteld conform bijgevoegd besluit: 

1. over te gaan tot plaatsing van de objecten 
Achter de Vismarkt 33, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2213, 
Zeugstraat 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, m .1579, 
Oosthaven 1-2, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, m .3227, op de lijst als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

J. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 19 december 1990 

\ 
Secretaris 

Bespreken Besluit B. en W. 
4i F-: C ~ îf E.i . t· ( .. 

" . !li. . , d.d . 

Strekking : 

Burgemeester 

Wethoude r 

Wethouder 

Wethouder 

Wethouder 

Wethouder 
.,, .-- C1 / 

Datum afdoening: .J , ,✓. ,7 / 

l 



Aan 

gemeente 
gouda 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

,. 1 t ,. 

I_ 

[ i: .. '20, { 3 <9 
onderwerp tel./d~orkiesnr . 8 8 2 5 3 

Achter de Vismarkt 33 
ons kenmerk 90.079 

Geacht college, 

Inleiding 

monumentencommissie 
bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20, gouda 

secretariaat: 
stadhuis, markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0 1820 - 88211 
telefax 0 1820 -8846 4 

datum 2 9 0 KT, 1990 
verzonden 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te 
brengen over Achter de Vismarkt 33 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch 
karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt gewaarborgd door het 
plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de 
plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Achter de 
Vismarkt 33 te Gouda. 

2 9 OKT. 1900 
In de openbare vergadering van heeft de commissie het door 
haar uit te brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Tot 1909 stonden op dit perceel twee huizen. Het perceel hoorde 
samen met Achter de Vismarkt 31 en 35 oorspronkelijk tot het pand 
(Lage) Gouwe 70. In 1910 had afbraak van de twee huizen plaats en 
in 1911 werd op het perceel in opdracht van kaaskoper Pieter 
Galenus Teekens het huidige pand opgetrokken. 

bij lage(n) 
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Beschrijving van het pand 
Woonhuis uit 1911 bestaande uit een begane grond en een 
zolderverdieping met mansardedak gedekt door rode Hollandse pannen. 
Het pand heeft een bakstenen lijstgevel die is verlevendigd met 
speklagen en is voorzien van een gepleisterde plint. De borstwering 
is aan de bovenzijde afgesloten door een gestucte cordonlijst die 
tevens als onderdorpel voor de vensters van de begane grond dient. 
De begane grond heeft links een kozijn met deur en ongedeeld 
bovenlicht. Rechts bevinden zich twee schuifvensters met ongedeelde 
ramen. 
Tussen de begane grond en de verdieping bevindt zich een gestucte 
cordonlijst die als onderdorpel van de drie op de verdieping 
geplaatste T-vensters dient. 
Boven alle gevelopeningen bevinden zich segmentbogen die zijn 
voorzien van gestucte aanzetstenen en diamantkoppen als 
sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. 
De beide zijgevels zijn opgetrokken in ijsselsteen en aan de 
bovenzijde voorzien van een bakgoot. In de rechtergevel zijn meer 
ankers zichtbaar. 
Aan weerszijden van het pand bevindt zich een steeg die rechts door 
een deur is afgesloten. Links is de gevel verlengd en sluit de 
steeg af. 

Waardering 
Het pand Achter de Vismarkt 33 is van belang omdat: 
1] het een gaaf voorbeeld is van een burgerwoonhuis uit het 

begin van de twintigste eeuw; 
2] de bouwmassa nog in takt is; 
3) de gevelindel i ng evenwichtig is en de gevel zich goed in de 

straatwand vo egt; 
4) het merendeel van de detailleringen nog gaaf is. 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument 
in de zin van artikel 1, lid 1 van de Monumentenverordening. Zij 
adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke mo
numentenlijst. 

Hoogachtend, 

De y o,e..A: .ftlter, 


