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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 8 september 1994, nr. MC94.624, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Markt 45, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 
C, nummer(s) 0002, welk object eigendom is van Heineken Exploitatiemaatschappij 
B.V., Burg. Sm_eetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude, is gebleken dat het object 
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 
beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouw
kunstri, zoals opgenomen in de Mohurhentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het een goed voorbeeld is van een Café/ woonhuis met' gevels die hun 

uiterlijk in de negentiende eeuw hebben gekregen; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen voor een behç,orlijk deel nog intact zijn; 
4 J de gevels zich goed voegen in beide straatwand; 
5] het pand een oudere kern bezit; 
6] het _ pand zeer marl_<ant is gelegen op de hoek van de Hoogstraat, de 

hoofdweg naar de Markt en de Markt zelf. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Wonen- en Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt 
tegen het voornemen tot dit besluit; 

. . 
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder · meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de vigerende Subsidieverord ning 
·stadsvernie uwin g van toepassing is; 

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 Markt 45, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 0002 , op de lijst als bedoeld in artike l 
3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. GOUDA, - 4 OKT. 1994 
Bórgemeeste yJen wethouders voornoemd, 
d(\secretp~~ ; ( de burgemeester, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 2 1793, van 4 oktober 1994 

Monumentnummer 309 

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

OMSCI-IRIJVING VAN HET MONmvfENT. 

Markt 45 
Café/ woonhuis op de hoek van de Hoogstraat en de Markt met een oude kern en een 
negentiende-eeuws uiterlijk. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en 
een zolder. Het schilddak is gedekt met rode tuile-du-Nordpannen. De gevels zijn 
gepleisterd en op de begane grond van schijnvoegen voorzien . 

Hoogstraat 
De begane grond bezit een hardstenen borstwering met erboven een breed venster met 
een groot ongedeeld raam en twee bovenlichten, gevuld met glas-in-lood. Rechts ervan 
bevindt zich een kozijn met deur en boven licht gevu ld met glas-in-lood . De begane 
grond is ter plaatse van de kozijnen aan de bovenzijde afgesloten door een puibalk. 
De verdieping bezit twee vensters met elk twee draairamen en een gedeeld bovenraam. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gepleisterd fries met drie rechthoeki
ge verdiept liggende velden en een kroonlijst. In het dakvlak is een klein dalaaam 
geplaatst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s) : Heineken Exploitatiemaatschappij B .V., Zoeterwoude 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 0002 

KADASTRALE AANDillDING 
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Vervolg omschrijving van het monument, behorend bij besluit nr. 21793 

Markt 
Tegen de begane grond is recentelijk een serre gebouwd. De gevel bezit drie hoge brede 
openingen waarin oorspronkelijk waarschijnlijk telkens twee deuren waren geplaatst. 
Tegenwoordig heeft men per opening een groot raam en een bovenlicht met glas-in
lood aangebracht. Rechts bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht. 
De verdieping is voorzien van vier vensters met elk twee draairamen en een gedeeld 
boven licht. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gepleisterd fries met vier 
rechthoekige verdiept liggende velden en een kroonlijst. 
In het dakvlàk bevindt zich een lange dakkapel uit de jaren dertig van de twintigste 
eeuw. De kapel bezit in het midden een paneel bekleed met gepotdekselde delen en aan 
weerszijden daarvan twee draairamen. De kapel is voorzien van een plat uitstekend dak. 


