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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A ; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de• brief van 3 oktober 1995, nr. MC95.609, van de Monumentenco -
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Zeugstraat 38-40, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3947, welk object 
eigendom is van de heer L--------------------- .. , 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 Bouwkunst", zoals 
opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 
kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1) nummer 38 een goed voorbeeld is van een voormalig woonhuis uit het tweede kwart 

van de negentiende eeuw; 
2) nummer 40 een goed voorbeeld is van een voormalig woonhuis uit het derde kwart 

van de negentiende eeuw; 
3) de gevelindeling van nummers 38 en 40, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
4] de detailleringen van nummers 38 en 40, met uitzondering van de pui, nog 

grotendeels intact zijn; 
5] de gevels van nummers 38 en 40 zich goed voegen in de straatwand; 
6] het metselwerk en het hoofdgestel van nummer 40 van grote ambachtelijke 

vaardigheid getuigen. 

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 
Centrum doeleinden 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 to t dit bes luit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebe leid zoals beschreven in 
hoofd stuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 
toepass ing is; 
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dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

11. 

Gez. 

BESLUITEN : 

over te gaan tot plaatsing van het object Zeugstraat 38-40, kadastraal bekend 
gemeente Goud a, sectie C, nummer(s) 394 7, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 
lid van de Mon ume ntenvero rdening; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

2 8 NOV. 1995 
er en wethouders voornoemd, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.30774 en 30775, van 2 8 NOV. 1995 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 395 

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

OMSCHRIJVING VAN HE MONUJvJENT. 

Zeugstraat 38-40 
Winkel/ woonhuis uit het tweede kwart van de negentiende eeuw met een bakstenen 
lijstgevel. Het bestaat uit een begane grond, een verdieping en een mezzanino. Het 
zadeldak met voorschild is gedekt met opnieuw verbeterde rode Hollandse pannen. 
De pui is recentelijk gestuct en gewijzigd. De eerste verdieping bezit drie vensters. 
Het linker venster is nog altijd een schuifvenster waarvan het onderraam een vierruits 
roedenverdeling heeft en het bovenraam gedeeld is. Van het middelste en rechter venster 
zijn de onderramen vervangen door grote glasruiten. Erboven bevinden zich nog wel de 
gedeelde bovenramen. Boven de drie vensters zijn strekken gemetseld. 
De mezzanino bevat drie vensters met elk een gedeeld raam. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten met een kroonlijst. 

KADASTRAL TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de hee ------~-___.] 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRAL AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3947 

afdrnk voor: 
1. afd. Ruimte en Verkeer 
2. afd. BWT. 
3. afd.Landmeetkunde en Kadaster 
4. Gedeputeerde Staten 
5, Ministerie van OCW 

6. Secretariaat Raad voor Cultuur 
7. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
8. Landmeten, t.b.v. Kadaster Rotterdam 
9. afd. SVM 



bijlage om schrijving monument, behorend bij bes luitnrs. 95.30774 en 30775 

nummer 40 

Winkel/ woonhuis met een bakstenen lijstgevel uit 1873. Het bestaat uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder. Het zadeldak met voorschild is gedekt met opnieuw 
verbeterde gesmoorde Hollandse pannen. 
De pui is gestuct en voorzien van schijnvoegen. Recentelijk is de invulling ervan 
gewijzigd: links bevindt zich een kozijn met deur en zij- en bovenlicht. Rechts bevindt 
zich een gekoppeld kozijn met deur en bovenlicht en een etalageruit met drie bovenlich
ten. Boven het deurkozijn links bevinden zich twee gestucte velden waarvan het linker 
een diamantkop bezit. Deze detaillering sluit aan bij die van de pui van het pand 
Zeugstraat 40A. De gehele pui is aan de bovenzijde afgesloten met een geprofilee rde 
waterlijst. De borstwering van de eerste verdieping is gestuct en aan de bovenzijde 
afgesloten met een waterlijst die tevens als lekdorpel van de drie erboven gelegen 
schuifvensters fungeert. Het rechter en het middelste bovenraam zijn beide gevuld met 
glas-in-lood. Boven de vensters zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een hoofdgestel met gedecoreerd fries, vier 
rijk versierde consoles en een kroonlijst. 
In het dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel met twee maal twee klepramen. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 558946 

onderwerp correctie beperking gemeentelij k monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-bes luiten nrs. 95.30774 en 30.775 d.d. 28 november 1995 is de publiekrechtelijke beperking 
'Gemeente lijk Monument' gevest igd, met de volgende gegevens : 

monumentnu mmer 
adres 
kadastraa l perceel 

395 
Zeugstraat 38-40 
gemeente Gouda GDA 01 C 3947 

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

Achter het monument Zeugst raat 38-40 bevindt zich een poort met bestemming 'Wegen'. Dit gedeelte 
behoort niet tot het monument. De bescherming betreft dus een gedeelte van het perceel C 3947 . 

Het perceel C 3947 is op 18 november 2002 gesplitst in de percelen C 4311 ( poort) en C 4310 , met de 
appartementsrechten C 4312 A 1 t/m 5, respectieveli j k behorend bij de adressen Zeugstraat 40 , 38a, 
berging, 40a en 38. De beperking Gemeentelijk Monument is niet van toepassing op het perceel C 4311. 

De juiste adresaanduiding van het monument is Zeugstraat 38, 38a, 40 en 40a. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperk ing Gemeentel ijk Monument, behorend bij het gemeentelijk 
monument Zeugstraat 38, 38a, 40 en 40a te zijn gevest igd op het perceel GDA 01 C 4310 (zoals 
aangegeven op bijgevoegde kaart) en op de appartementsrechten GDA01 C 4312 A 1, A2, A3, A4 en AS. 

Afgegeven d.d. 14 september 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling GebLifcls9ntwikkel ing, 

gemeente 
gouda 



4063 

monument 
•·• ·•·· monumentlijn 

3197 

3106 

4234 

4066 

4310 

gew. 
gew. 

gew. 

15 seplember 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Rulmtelijke Ontwtkke-ling 
en B!lheer 

Adres 
Zeugstraat 38, 38a, 40 en 40a 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 4310 en 4312 A 1 t/m A 5 
Nummer(s) 

3949 

4311 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monum entnummer 


