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Voor Bi:JiSlllló<.lr,o :.Ji.;,Gildft 

Datum: - 1 JUN 2nnn 

Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van . 9 september 1992, nr .MC 92.049, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst 
van he·t pand Achter de Kerk 10-11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nr.2844, 
welk ·pand eigendom is van de heer .__ ____________________ __, 
is gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en 

,;'.-;\-> ~'..;~-__ st~delJouw!rundjge .aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentewijst al~mede 
... , :"'.::· ,: : ·' ·. :·y~--hê( door . de mori.umentencoipilÛssie uitgebrachte . advies; · 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Baanstraat e.o."; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming "Wonen 
en Centrumdoeleinden II" (nr.10) en "Wonen _ Il" (nr.11) heeft; 

.· . dat het pand in gebruik is als expositieruimte; 

dat de 1:;>ouwkundige toestand van _het pand goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
pand én aanpassing aan ~en 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 dé · Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te · gaan töt plaatsing van het object Achter de Kerk 10-11, kadastraa l bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nr.2844, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; · 

II . vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez. GOUDA, 3 november 1992 

Burg mees~e5,1-~ wethouders voornoemd, 
de s cretdris . de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.18.655-'92, van 3 november 1992 
SVM3 /724C.MK 

Monumentnummer: 203 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Achter de Kerk 10-11 
Het pand beeft een driehoekige grondslag die in de rooilijn langs de straat een bocht 
vertoont. Het bestaat uit een begane grond en een verdieping en is voorzien van een 
gestucte voorgevel en een deels bakstenen, deels gestucte achtergevel. Het later aange
brachtelessenaarsdak heeft een flauwe helling en is gedekt met rode Hollandse pannen. 
In de voorgevel zit een bocht die het pand in tweeën deelt; meerdere ankers zijn over de 
gevel verspreid zichtbaar. 

Linkerdeel 
De begane grond is bereikbaar via een brug . Op kelderniveau bevindt zich aan weerszijden 
van de brug een klein venster met vierruits roedenverdeling. In het midden van de begane 
grond bevindt zich een kozijn met twee naar buiten draaiende deuren met ieder een 
achtruits roedenverdeling en een bovenlicht met een vierruits roedenverdeling. Aan 
weerszijden is een venster geplaatst waarvan de onderramen een zesruits en de bovenra 
men een drieruits röedenverdeling hebben. Dé verdieping bezit drie vensters met elk twee 
openslaande ramen met drieruits roedenverdeling en erboven twee naar buiten opengaande 
klepramen. 

Rechterdeel 
De begane grond is bereikbaar via een · brug. In het midden van de begane grond bevindt 
zich een kozijn met twee naar buiten draaiende deuren met vierruits · en een bovenlicht 
met een twaalfruits roedenverdeling. Tussen de begane grond en de verdieping is een 
restant van een boog zichtbaar. 

Eigenaar: de heer 1 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 2844 

afdruk voor: 
1. afd.ruimte en verkeer 
2. afd.stedebouw 
3. afd.BWT 

KADASTRALE TENAAMSIBLLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

6. Gedeputeerde Staten 
7. Ministerie van WVC 
8. Raad voor het Cultuurbeheer 

4. afd.landmeetkunde en kadaster 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. afd.SVM 5. afd.B.O.B. 
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De verdieping bezit twee vensters met elk twee openslaande ramen met drieruits roedenver
deling. Deze vensters zijn elk in een authentieke gevelopening geplaatst die verder is 
gedicht. Van de nissen is de bovenzijde verdwenen en ze worden nu aan de bovenzijde 
afgesloten door een smalle ballc. Het dak loopt door tot op die ballc. 

Interieur 
Het pand bezit nog de authentieke kelders uit de zestiende eeuw die deels zijn voorzien van 
tongewelven. Op de begane grond en de verdieping is de oude ballcconstructie met vrijwel 
alle muurstijlen en korbelen nog bewaard. De sleutelstukken zijn voorzien van rozetten, 
sierrandjes en peerkralen. 

., ..... 


