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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 10 november 1992, nr.MC 92.138, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het pand Kleiweg 1-5, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nrs.3122 en 3199,
welk pand eigendom is van Exploitatiemaatschappij Zeebeleg B.V., postbus 301, 2400 AH
Alphen a/d .Rijn en Gavast B.V., De Schans 15, 2405 XX Alphen a/d Rijn, is gebleken dat
het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en stedebouwkundige
aspect~n zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de
monumentencommissie uitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Nieuwe Markt e.o.";
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming "Wonen
en centrumdoeleinden" beeft;
dat het pand in gebruik is als winkel/bedrijf;
dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk tot matig 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 object Kleiweg 1-5, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie B, nrs.3122 en 3199, 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 van burgemeester en wethouders nr.23.171-'92, van
SVM3/214PP.MK

3 Q MAART-1993

Monumentnummer: 253
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
Kleiweg 1-5
Winkel/ woonhuis op de hoek Kleiweg/ Turfmarkt uit 1882. Het pand bestaat uit een
begane grond, twee verdiepingen en een zolderverdieping. Het bezit een schilddak dat is
gedekt met zwarte kruispannen.
De bakstenen lijstgevel loopt met een afgeronde hoek langs beide straten en is ter plaatse
van de ronde boek gestuct. De hoek is op de verdieping nog extra benadrukt doordat ze
aan de Turfmarkt over twee traveeën en aan de Kleiweg over één travee naar voren
springt, hetgeen nog geaccentueerd wordt door een gestucte verticale band.
De begane grond bezit over de gehele lengte een winkelpui uit de jaren twintig in de stijl
van de Art Deco. De gedecoreerde penanten en borstwering zijn opgetrokken in zandsteen
en zwart graniet. De houten lijst aan de bovenzijde van de pui is eveneens rijk gedecoreerd.
Gevel aan de Turfmarkt en de afgeronde hoek
Op de begane grond zijn recentelijk nieuwe kozijnen met etalageruiten geplaatst. Op de
afgeronde hoek bevindt zich de authentieke entree.
De eerste verdieping is voorzien van vier T-vensters met getoogde bovendorpels. Boven de
vensters in de twee linker traveeën zijn segmentbogen gemetseld waarin een gestucte
gedecoreerde sluitsteen is geplaatst. De vensters van de twee rechter traveeën zijn door
een houten geprofileerde lijst omgeven. Die lijst wordt aan de bovenzijde op twee
versierde kraagsteentjes verbreed en heeft een cirkelvormige bekroning met daarin een
rozet. Dat geldt ook voor het kozijn met openslaande deuren en bovenlicht op de hoek.
De deuren komen uit op een houten balkon.
Tussen de eerste en tweede verdieping is een gestucte waterlijst geplaatst.
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De tweede verdieping is voorzien van vier T-vensters met getoogde bovendorpels maar
deze zijn minder hoog dan die van de eerste verdieping. Boven de vensters in de twee
linker traveeën zijn segmentbogen gemetseld. Beide vensters in de twee rechter traveeën
zijn omgeven door een eenvoudige houten lijst. Dat geldt ook voor het T-venster op de
hoek.
Gevel aan de Kleiweg
Op de begane grond zijn recentelijk nieuwe kozijnen met eta lageruiten en openslaande
deuren geplaatst.
De eerste verdieping is voorzien van drie T-vensters met getoogde bovendorpels. Boven de
vensters in de twee rechter traveeën zijn segmentbogen gemetseld waarin een gestucte
gedecoreerde sluitsteen is geplaatst. Het venster van de linker travee is door een houten .,-.
geprofileerde lijst omgeven. Die lijst wordt aan de bovenzijde op twee versierde kraagsteen- _)
tjes verbreed en heeft een cirkelvormige belcroning met daarin een rozet.
Tussen de eerste en tweede verdieping is een gestucte waterlijst geplaatst.
De tweede verdieping is voorzien van drie T-vensters met getoogde bovendorpels maar
deze zijn minder hoog dan die van de eerste verdieping. Boven de vensters in de twee
rechter traveeen zijn segmentbogen gemetseld. Het venster in de linker travee is omgeven
door een eenvoudige houten lijst.
Kleiweg 5
Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping, een tweede verdieping en een
zolderverdieping en is voorzien van een bakstenen lijstgevel. Het schilddak is gedekt met
zwarte betonpann en.
Op de begane grond loopt de omlijsting van de winkelpui in Art Decostijl van nr . 1 door,
maar het pand is recentelijk van een nieuw kozijn met deuren voorzien. Beide verdiepingen bezitten twee T-vensters met erboven een strek.
De gevel is aan de bovenzijde met nr. 1 verbonden door de doorlopende kroonlijst. In het
dakschild boven de voorgevel bevindt zich een eenvoudige dakkapel.

beperkingen registratie -van-de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

562088

correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 23171-'92 d.d. 30 maart 1993 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

253
Kleiweg 1-5
gemeente Gouda GDA 01 B 3122 en 3199

De in dit besluit opgenomen kadastra le perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden :
Het monument bevindt zich gedeeltelijk op het perceel B 3199 en gedee ltelijk op het perceel B 3117. Op
perceel B 3117 zijn appartementsrechten gevest igd. Alleen het appartement B 3122 A01 behoort tot het
monument.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Kleiweg 1-5
gevestigd te worden op de percelen GDA 01 B 3199 gedeeltelijk , B 3117 gedeeltel ijk en op het
appartementsrecht B 3122 A01, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Afgegeven d.d. 7 april 2009 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen,
Het hoofd van de afdel ing Gebiedsontwikkeling,
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Adres

Kleiweg 1-5
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b ezoekadr 11:

Antw·erpst weg 5
2803 PB Gou da
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2800 BB Gouda
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Kadastraal bekend
Sectie
B
Nummer(s) 3117 en 3199 beide gedeeltolijk en
Nummer(s) 3122 apparteme nt 1
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