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Datum: 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 3 oktober 1995, nr. MC95.613, van de Monumentencom
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Zeugstraat 72, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2196, welk object 
eigendom is van 
_____ 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] het een goed voorbeeld is van een voormalig zeventiende -eeuws woonhuis; 
2] de indeling van beide gevels, met uitzondering van de pui in de voorgevel, 

evenwichtig is; 
3] de detailleringen van beide gevels, met uitzondering van de pui in de voorgevel, nog 

deels intact zijn; 
4 ] de geve ls zich goed voegen in de straatwanden; 
51 het een van de oudere panden van Gouda betreft; 
6] het markant is gelegen op de hoek van de Speldemakersteeg en de Zeugstraat. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsp lan 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 redelijk is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met 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; 

dat wijzigi ngen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoa ls beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 
toepassing 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 Monumen tenverord ening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Zeugstraat 72, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie C, nummer(s) 2196, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van 
de Monumenten\(erordening ; 

Il . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. GOU ,,1 2 8 NOV. 1995 
B rgem j este,½en wethouders voornoemd, 
d .secrk;ari.$, ( de burçiemeester, 



Behoort bij besluit van burgem eester en wethouders nr. 95.30779, van 2 8 NOV. 19Q~ 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 3 99 

Lijst als bedoeld in a11ikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRlNING VAN HET MONUMENT. 

Zeugstraat 72 
Een zeventiende -eeuws voormalig woonhuis op de hoek van de Zeugstraat en de 
Speldemakersteeg met een recente winkelpui. De zij en voorgevel zijn beide gestuct en 
de voorgevel is verlevendigd met schijnvoegen en -strekken. Het bestaat uit een begane 
grond, een verdieping en een mezzanino. Het zadeldak met voorschild is gedekt met 
rode Hollandse pannen. 

Gevel Zeugstraat 
De pui is recentelijk opnieuw ingevuld. 
De verdieping bevat twee vensters met nieuwe T-ramen en de mezzanino twee vensters 
met elk twee nieuwe klepramen. Boven alle vensters zijn schijnstrekken aang bracht. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door met kroonlijst. 

Gevel Speldemakersteeg 
Het linkerdeel van de zijgevel is blind. Rechts bevindt zich een dichtgezette deurope
ning. Tussen de begane grond en de verdieping is een reeks ankers aangebracht. De 
verdieping bevat twee gekoppelde kozijnen met elk twee maal twee draairamen en twee 
bovenlichten. De geve l is aan de bovenzijde afgesloten met twee in elkaars verlengde 
geplaatste bakgoten op steunen. Ongeveer in het midden van het dakschild boven de 
zijgevel bevindt zich een dakkapel met twee draairamen. Het linker raam bezit een 
vie1Tuits en het rechter raam een zesruits roedenverdeling. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): ( _________ __________________ 1 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRAL AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer( s): 2196 

afdruk voor : 
1. afd. Ruimte en Verkeer 
2. afd. BWT. 
3. afd.Landmeetkunde en Kadaster 
4. Gedepute erde Staten 
5. Minister ie van OCW 

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


