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""( 
Voor eensluidendyt~ri fi ; 

Datum: 1 .11 IW?Oflfi" 

Paraaf: ,__ __ _ ..... ___ __ _J 

BURGEMEESTER E WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 08-11-1991, nr .89.315, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van de 
panden Peperstraat 54/56/58 en Hof van Adriaan 4, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie D, nr.3118 en D 3302 (ged .), welke panden eigendom zijn van de gemeente Gouda, is 
gebleken dat het hier panden betreft van belang vanwege hun architectonische en stede, 
bouwkundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het 
door de monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat de panden liggen in het gebied van het bestemmingsplan "Binnenstad-west"; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop de gebouwen staan de bestemming 
"Wonen II" en de grond achter de panden de bestemming "Erf' hebben; 

dat de panden in gebruik zijn al woning; 

dat de bouwkundige toestand van de panden redelijk is m.u .v. Hof van Adriaan 4 waarvan 
de bouwlrundige toestand zeer slecht is; 

dat pla atsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering van de 
panden 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 de monumenten; 

Ge let op de Monumentenverordening; 

1. 

Il 

Gez . 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsi ng van de objecten Peperstraat 54/56/58 en Hof van Adriaan 
4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, m.3118 en sectie D nr.3302 (ged.), 
op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

·anuari 1992 

Bu en wethoudersAoornoêÎfid, 
de . de/ o'J~e~. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.25 .931-'91, van 7 januari 1992 
SVM3/487b.AvH 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 190 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Peperstraat 54/56/58 
Het pand, dat drie woningen en een poort aan de zuidzijde omvat, bestaat uit een begane 
grond en een verdieping. Het geheel wordt gedekt door een mansardekap in langsrichting 
met dwars daarop nog twee mansardekappen, alle belegd met rode verbeterde Hollandse 
pannen. 
De voorgevel is een lijstgevel, opgetrokken uit fijn.gevoegde rode baksteen. Alle deuren en 
vensters worden gedekt ·door een anderhalfsteens strek. Alle kozijnen zijn voorzien van 
schuiframen met zesruits roedenverdeling. 
De begane grond bezit rechts een kozijn met deur en bovenlicht. Links hiervan bevindt 
zich boven een grijs gepleisterde plint een venster met een gekoppeld kozijn. Links 
daarvan is een deurpartij geplaatst, die bestaat uit twee deuren met ieder een bovenlicht. 
Uiterst links bevindt zich een brede poort waarvan de hoeken halfrond zijn gemetseld. De 
poort wordt gedekt door een wit geschilderde latei. Terugliggend in de poort bevindt zich 
een kozijn met twee deuren en in de rechter zijmuur van de poort zijn achtereenvolgens 
een rozet en vier kleine rechthoekige vensters aangebracht. 
De begane grond wordt van de verdieping gescheiden door een smalle geprofileerde 
waterlijst. Op de verdieping zijn de vensters aan elkaar gekoppeld door een smalle 
geprofileerde waterlijst, die tevens dienst doet als onderdorpel van de vensters. Er bevinden 
zich hier vier vensters, waarvan het tweede en het vierde van rechts een gekoppeld kozijn 
hebben. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel waarvan het fries is 
voorzien van zeven langwerpige velden van ongelijke grootte . De zijkanten van die velden 
worden gevormd door een Lodewijk XIV-ornament. 
Regelmatig verdeeld over het dakvlak zijn twee dakkapellen geplaatst. Beide bestaan uit 
twee gekoppelde kozijnen met naar binne n slaande ramen . 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: gemeente Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 

KADASTRALE AANDUIDI NG 

Nummer(s): 3118 en 3302 (ged) 



Achtergevel 
De uit rode baksteen opgetrokken achtergevel beeft per mansardekáp een afgeknotte 
topgevel. De gevel wordt op de begane grond aan de linkerkant door aanbouwen deels aan 
bét zicht onttrokken. Rechts bevindt zich de poort, die wordt gedekt door een wit 
geschilderde latei. Links hiervan zijn drie venster- en of deuropeningen, die worden gedekt 
door een anderhalfsteens strek deels zichtbaar. Op de verdieping bevinden zich vier 
vensters, die met uitzondering van het tweede van links recentelijk zijn aangetast. Ze 
worden gedekt door een anderhalfsteens strek. Op de zolderverdieping bevindt zich in 
iedere top een venster, voorzien van openslaande ramen en een tweeruits bovenlicht. Deze 
vensters worden gedekt door een rollaag. 

Hof van Adriaan 4 
Op het achterterrein van Peperstraat 54/56/58 staat een rechthoekig gebouw uit het laatste 
kwart van de negentiende eeuw, bestaande uit een begane grond en een verdieping, dat 
wordt gedekt door een schilddal<: met rode Hollandse pannen . De gevels zijn lijstgevels, 
opgetrokken van gele ijsselsteen. 
In de langsgevel is op de begane grond aan de linkerkant een deur ingebroken. Rechts 
hiervan bevinden zich twee vensters. Op de verdieping is aan weerskanten van de middenas 
een venster met een negenruits schuifraam geplaatst. Boven alle gevelopeningen bevinden 
zich rollagen. 
De linker zijgevel is wit gepleisterd en heeft op de begane grond een deur die wordt 
gedekt door stalen latei. 
De gevels zijn aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gootlijst. 



Gemeentelijk monument Peperstraat 54, 56 en 58 met Hof van Adriaan 

kadastrale percelen die per 1 november 2006 onder bescherming vallen: 

- D 3758, D 3759 en D 3677. 


