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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O UD A ; 
P raaf: 

Overw egende, 

dat uit de inhoud van de brief va n 3 oktobe r 1995, nr. MC95.612, van de Monumen tenc om 

missie met bet rekking tot het plaa~sen op de gemeentelijke monumenten lijst van het object 

Zeugstraat 68-70, kadas traa l bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s } 666, welk object 

eigendom is van Vl iet land Bouwplanontwikkel ing B.V., Leeuwenburg 12, 2804 WN Gouda en 

van Burgland projectontw ikke ling B.V. Postbus 59, 2820 AB Sto lw ij k, is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waa rde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie cri t eria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumenten not a van 31 janua ri 199 4 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwal it eiten" als volgt gewaardeerd is: 

1] het een goed voorb eeld is van een winkel/woonhuis met een een voorgevel uit het 

eerste kwa rt van de twintigste eeuw; 

2] het pand een zeventiende-eeuwse kern en zijgevel bezit; 

3] de indeling van voor - en zijgevel evenw ichtig is; 

4] de detail leringen van zowel de zeventien de-eeuwse zij - als de begin twintigste 

voorgevel nog grotendeels intact zijn; 

5] de gev_els zich goed voegen in de straatwanden; 

6] het een van de oudere pande n van Gouda betreft; 

7] het mark ant is gelegen op de hoek van de Speldemakersteeg en de Zeugstraat; 

8] het glas -in-lood en het metse lwe rk van ambachte lijke kwalitei te n getuigen; 

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

dat volgens dit bestemmingsp lan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en 

Centrum doeleinden heeft ; 

dat het object in gebr uik is als 

dat de bouwkund ige toes t and van het object matig is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit bes lu it ; 

dat pla atsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 

object en aanpass ing aan een doelmatig gebruik niet mogeli jk zouden zijn; 
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dat wij zigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 .4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat ove rigens bij toepass ing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Zeugstraat 68 -70, kadast raal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 666, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

11. 

Gez . 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2 8 t~OV, 1995 
B~Jter en wethouders voornoemd, dr::~~~iy'\__ de b~rgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.30778, van 2 8 NOV, 1995 

Monumentnummer· 398 

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

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT. 

Zeugstraat 68-70 
Een winkel / woonhuis op de hoek van de Zeugstraat en de Speldemakersteeg, met een 
zeven tiende-eeuwse kern en zijgevel en een voorgevel uit 1919. De zijgevel is gestuct 
en voorzien van schijnvoegen. De voorgevel is in baksteen opgetrokken en verleve n
digd met rode verblendstenen ·speklagen. IIet bezit een begane grond, een verdieping 
en een zolder. Het zadeldak is gedekt met rode Hollandse pannen. 

Gevel Zeugstraat 
De begane grond is in het midden, boven een borstwering, voorzien van een brede 
etalageruit met drie bovenlichten. Ter weerszijden hiervan bevindt zich een kozijn 
met deur en bovenlicht. 
De verdieping bevat in het midden een kozijn waarin oorspronkelijk twee deuren 
waren aangebracht die openden op een balkon. Het balkon is verdwenen en de deuren 
zijn vervangen door onderaan een paneel, erboven twee draairamen en daarboven een 
bovenlicht. Het kozijn wordt geflankeerd door twee schuifvensters. Boven de vensters 
zijn segmentbogen met aanzet- en sluit stenen gemetse ld. De boogve lden zijn gevuld 
met siermetselwerk. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Vlietland Bouwplanontwikkeling B.V., Gouda en Burg land Pro
jectontwikkeling B.V., Stolwijk 

Recht van erfpacht: 
Zakelij k gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s) : 666 

KADASTRALE AANDUIDING 
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De top van de gevel is voorzien van een gekoppeld kozijn met in het midden een vast 
onderraam, boven een klepraam en aan weerszijden hiervan bevindt zich een lager 
draairaam. De vensterpartij is omgeven door een grote rondboog waarvan het 
boogveld is gevuld met siermetselwerk. 
Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. 
De geveltop volgt de vorm van het zadeldak, maar is ter plaatse van beide uiteinden 
en de top gedecoreerd met een horizontaal gemetseld deel met telkens twee penanten 
met gedecoreerde natuurstenen bekroningen. 

Gevel Speldemakersteeg 
De zijgevel bevat van links naar rechts een schuifvenster, een hoger schuifvenste r en 
een gekoppeld kozijn. Het gekoppelde kozijn bestaat uit een breed en aan weerszijden 
daarvan twee smalle onderramen waarboven dito klepramen. 
De verdieping bezit twee vensters met elk twee maal twee draairamen en een gedeeld 
bovenraam. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot. Boven de 
goot staan in het dakvlak drie· schoorstenen. 


