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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 26 september 1988, no. 88.053, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot de beschermenswaardigheid van het 
pand Turfmarkt 20, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 8, no. 2918, welk 
pand ei gen dom is van ----~--------------c-.,....---e....,...-' ' is 
gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn stedebouwkundig 
en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumenten
lijst, alsmede het door de monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het 'bestemmingsplan Binnenst ad-West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestem
ming Wonen II heeft; 

dat het pand in gebruik is als kantoor met bovenwoning; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed 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 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het pand Turfmarkt 20, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie 8, no. 2918, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
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Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van , no. 12.597 
Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 

van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turfmarkt 20. 

Laat 19de eeuws herenhuis met lijstgevel in neo-renaissancestijl. 
Het pand is drie traveeën breed en bestaat uit een begane grond, een verdie
ping en zolder. Het pand is opgetrokken in een harde steen met fijn gevoegd 
metselwerk en wordt afgedekt door een afgeplat schilddak. 
De voorgevel heeft een hardstenen plint. De links in de voorgevel geplaatste 
voordeur is van blank hout met paneel- en lijstwerk, heeft een bovenlicht en 
is te betreden via twee hardstenen stoeptreden. Rechts van de deur zijn twee 
vensters aangebracht. Ingang en vensters hebben in hoogte corresponderende 
bovenlichten. Op de verdieping zijn drie vensters symmetrisch in de gevel ge
plaatst. De vensters op beide woonlagen zijn voorzien van eenvoudige schuif
ramen. De onderdorpels van de vensters op de begane grond en verdieping vor
men een doorlopende vooruitstekende hardstenen lijst. Boven de venster be
vinden zich ontlastingsbogen, voorzien van wit gepleisterde aanzet- en sluit
stenen. De-vullingen zijn gedecoreerd met terugliggend siermetselwerk. Ter 
hoogte van boven- en middendorpels bevinden zich sierbanden. 
De begane grond en verdieping zijn van elkaar gescheiden door een geprofi
leerd hardstenen waterlijst. 
De middenas van de gevel wordt benadrukt door een dakvenster met een rijk ge
detailleerd, gemetselde voorzijde, welke wordt bekroond door een windwijzer. 
Het effect wordt versterkt doordat het middelste venster op de verdieping een 
halfcirkelvormige ontlastingsboog heeft, terwijl de overige segmentboogvormig 
zijn. De gevel wordt afgesloten door een gootlijst, die wordt gesteund door 
vier hardstenen consoles. In het midden wordt de goot doorbroken door een dak
kapel met een gemetselde voorgevel, die is voorzien van een rondboogvenster. 
Het dak is belegd met zinken schubleien. De hoekkepers en nokken zijn afge
dekt met houten geornamenteerde punt- en eierlijsten. 

Eigenaar: 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 1. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541852 

onderwerp correctie beperking gemeentel ijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 12.597 d.d. 11 april 1989 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

24 
Turfmarkt 20 
GDA 01 B 2918 

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

Het perceel GDA01 B 2989 is ingevolge akte deel 1015851 nummer 51 dd 18 augustus 1988 gesplitst in de 
nummers GDA01 B 3305 en een gedeelte van 6ca, dat is opgenomen in GDA01 B 3304 ten behoeve van 
nieuwbouw van woningen aan de Slapperdel. Derhalve is de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument uitsluitend van toepassing op het perceel GDA01 B 3305. Dit perceel is ingevolge akte deel 
15032 nummer 25 dd 31 oktober 1995 gesplitst in de percelen GDA01 B 3498, Turfmarkt 20, en GDA01 B 
3499, deel parkeerterrein achter Turfmarkt 18. Op grond van de beschrijving van het monument is de 
publiekrechtelijke beperking gemeentel ijk monument uitsluitend van toepassing op het perceel GDA01 B 
3498 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument 
Turfmarkt 20 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 B 3498, zoals op bijgevoegde tekening is 
aangegeven. , 

Afgegeven d.d. 21 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burgeme uders van Gouda, 
namens 

ng Gebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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5 augu stus 2008 omschrijving get. gez. 
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Geo • informat ie 

bozookadros : w 
Antwttpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbu s 1036 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Turfmarkt 20 

Kadastraa l bekend 
Secti e B 
Nummer(s) 3498 

schaal: 

formaat : 

monumenlnumm er 
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