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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

atum: - 1 JUNJ006 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 3 oktober 1995, nr. MC95.615, van de Monumentencom
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Zeugstraat 76-76a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer{s) 1679, welk 
object eigendom is van de heer _____________________ _, is geb leken 

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 J het een goed voorbeeld is van een woonhuis grotendeels uit het beg in van de 

twintigste eeuw; 
2] de indeling van de gevel evenwichtig is; 
3] de detailleringen van de gevel nog grotendeels intact zijn; 
41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het achterste deel van het pand een oude kern betreft; 
6] het pand grotendeels een ontwerp van de Goudse aannemer/ architect H.J. 

Nederhorst betreft; 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP); 

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 doele inden heeft; 

dat het object in gebruik is als winke l/ woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

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

dat plaatsing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogeli j k zouden zij n; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschrev en in 
hoofdstuk 4 .4. 1 va n bove ngenoemde Monumentennot a; 

dat bij restauratie van monumenta le onde rdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 
toe passing is; 

dat overig ens bij toepa ssi ng van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 
gelijkheid van het monument; 
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Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

11. 

Gez. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het objec t Zeugstra at 76 -76a, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sect ie C, nummer(s) 1679, op de lijst als bedoeld in art ike l 3, eer ste 
lid van de Monum entenv erordeni ng; 

vast te ste llen de bijgevoegde redengevend e beschrijving. 

GOUDA, 
2A~UY~.1~92" 

BuC.lster,4n wethouders voornoemd , 
de1~:;:;eft?tri ✓, \ . de buroemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr . 95.24019, van 2 8 NOV, 1995 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 401 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Zeugstraat 76-76a 
Een winkel /woonhuis waarvan het voorste deel uit 1904 dateert en het achterste deel nog 
grotendeels een oudere voorganger betreft. Het pand bestaat uit een begane grond, een 
verdi ping en een zolder. Het mansardedak is gedekt met opnieuw verbeterde rode 
Hollandse pannen. De bakstenen voorgevel is verrijkt met speklagen van witgeglazuurde 
bakstenen en aan beide zijden voorzien van gedecoreerde uitspringende penanten, die 
deels in witgeglazuurde bakstenen en deels in gedecoreerde natuursteen zijn opgetrok 
ken . De penanten zijn ter plaatse van de bovenramen van de vensters op de eerste 
verdieping onderbroken. 
De pui bestaat uit één kozijn met gedecoreerde stijlen. In het midden bevindt zich een 
deur met bovenlicht en ter weerszijden daarvan etalages boven borstweringen. De pui is 
aan de bovenzijde afgesloten met een reeks van kleine roosters en een stalen gedecoreer
de puibalk . De verdieping heeft drie vensters met elk een vast bovenraam en onder een 
klepraam. Erboven zijn segmentbogen met natuurstenen aanzet- en sluitstenen gemet
seld. De boogvelden zijn recentelijk gevuld met houten plaatjes . De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een fries dat bestaat uit siermetselwerk , 
gedecoreerde klossen en eeri kroonlijst. In het midden breekt een stenen topgevel door 
het hoofdgestel. De topgevel is voorzien van een rondboogvormig venster met draai- · 
raam. I et v nster wordt geflankeerd door natuursteenblokken en aan de bovenzijde 
deels omgeven door een bakstenen rondboog met natuurstenen sluitsteen. De topgevel 
zelf is langs de rechte en schuine zijden afgezet met verspringende natuurstenen 
blokken . Hij is op de hoeken en de top voorzien van natuurstenen bekroningen. 

KADASTRAL ENAAMST ELLING 

Eigenaar(s): de heen.__ _____ ___.l 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRAL AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1679 

afdruk voor : 
1. afd . Ruimt e en Verke er 
2. afd . BWT. 
3. afd. Landm eetkunde en Kadast er 
4 . Gedeputeerde Staten 
5. Ministerie van OCW 

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


