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BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 26 september 1988, no. 88.047,
van de Monumenten~ommissiemet betrekking tot de beschermenswaardigheid van het
pand Turfmarkt 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 2468, welk
pand eigendom is van__ ---:--~----~--,,--,---..,......,.---,,
is gebleken, dat het
hier een pand betreft van belang vanwege zijn stedebouwkundig-architectonische
en volkskundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst,
alsmede het door de Monumentencommissieuitgebrachte 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
Woondoeleinden en Detailhandel heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
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 10, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, no. 2468, 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 burgemeester en wethouders van
Î APR.19f!Q, no. 12. 594
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
1
van de Monumentenverordeninq.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Turfmarkt 10.
Een laat 19de-eeuws herenhuis met voorgevel in neo-renaissancestijl.
Het pand
is drie traveeën breed en bestaat uit een begane grond, een verdieping en een
zolder, welke wordt afgedekt door een afgeplat schilddak.
De voorgevel heeft een kroonlijst,
die in het midden is doorbroken door een
dakkapel met gemetselde topgevel. Beide helften van de kroonlijst bestaan uit
een geprofileerde goot.
Op de begane grond bevinden zich twee vensters met rechts daarvan een smallerE
deur, terwijl op de verdieping drie vensters in de gevel zijn geplaatst. Alle
muuropeningen hebben ontlastingsbogen met gepleisterde sluit- en aanzetstenen.
Op de begane grond echter zijn de bovenlichten getoogd, terwijl er op de verdieping rechthoekige schuiframen zijn. De vullingen van de ontlastingsbogen
zijn hier voorzien van siermetselwerk. Ter hoogte van de boven- en tussendorpels bevinden zich gepleisterde sierbanden. De blanken, houten hoofdingang
met profiel en lijstwerk is nog origineel, evenals het glas-in-lood in het
bovenlicht. De stoep en onderdorpel zijn van hardsteen. De onderdorpels van
de kozijnen zijn voorzien van doorlopende uitkragende lekdorpels. Tussen de
begane grond en de verdieping bevindt zich een doorlopende geprofileerde
lijst.
De gevel wordt afgesloten door een gebroken gootlijst,
die wordt gedragen door
vier stuc-consoles, waartussen zich (leen 3e travee) temidden van siermetselwerk 4 diamantknoppen bevinden. De dakkapel in het midden loopt taps toe,
wordt afgedekt door een lijst en bekroond door klein fronton. In de dakkapel
is een rondboogkozijn geplaatst met in het kozijn een tussendorpel. De ontlastingsboog is afgewerkt met een gepleisterde sluitsteen en aanzetstenen. De
zijkanten van de dakkapel zijn afgewerkt met een opgaande tandlijst.
De linkerhelft van het dak is afgedekt met asfaltleien in maasdekking, de
rechterhelft met zinken schubleien. De hoekkepers en nok zijn afgewerkt met
houten geornamenteerde punt- en eierlijsten.
Aan weerszijden van de middelste
dakkapel zijn kleine dakkapeltjes onder een puntdakje aangebracht.
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