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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O UD A ;
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Paraaf:
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 14 december 1995, nr. MC95.653,
missie met betrekking

tot

Zeug straat

104-106/Nieuwe

nummer(s)

4153 en 3086

het plaatsen op de gemeentelijke
Markt 1- 1A-18-2,

C,

(deels), welk object eigendom is van Leo van Asse len Internationale
HH Amsterdam,

is gebleken dat het object

w aarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving;

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaa rd eerd is:

1]

van het object

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie

Mode B.V. , Kon ingin W ilhelm inaplei n 13, 1062
cu ltuurhistorische

van de Monumentencom-

monumentenlijst

en Jongere Bouwkunst",

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda , stad vol cultuurhistorische

het een goed voorbeeld is van een complex winkel/woonhu

izen die in het vierde kwart

van de negentiende eeuw onder andere met behulp van een gezamenlijk e voorgevel

zijn

samengevoegd;
2]

de inde lin g van alle gevels evenwichtig

is;

3]

de detailleringen

41

de gevels zich goed voegen in beide straatwanden;

van de geve ls nog grotendeels intact zijn;

5]

de panden nog een oude kern bezitten;

6]

de pui

in de voorgevel

een ontwerp

van de Goudse

aannemer/

architect

H.J .

Nederh orst betreft;
71

het complex markant is gelegen op de hoek van de Zeugstraat en de Nieuwe Markt;

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten
Inven taris atie Proj ect (MIP);
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens

dit best emmingsplan

Centrumdoeleinden

Nieuwe Mark t e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

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;

i

Wonen en

- 2 -

dat plaatsing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object
en aanpassing
dat wijzigingen
hoofdstuk

aan een doe lmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
worden getoetst aan het restauratiebeleid

4.4.1 van bovengenoemde

dat bij restauratie
toepassing

van monumentale

zoals beschreven in

Monumentennota;
onderdelen

de Subsidieverordening

Stadsvernieuwing

van

is;

dat overigens

bij toepassing

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

104-1 06/Nieuwe

Markt 1-1 A-1 B-2,

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 41 53 en 3086 (dee ls), op de
lijst als bedoe ld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

11.

-

Gez.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

·- 9 JAN.1996
sJ;eme1/ster✓,en wethouders voornoemd,
GOUDA ,

de ~ec~é!arV, /

de burgemeester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95.24779 , van

-

9 JAN,1996

Monumentnummer: 417
Plaatselijke aandu idin g: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Zeugstraat 104-106/Nieuwe Markt 1-lA-1B-2
Twee samengevoegde winkel/woonhuizen met oude kernen en een gemeenschappelijke
voorgevel uit 1878 alsmede twee aanbouwen aan de Nieuwe Markt. Het complex staat
op de hoek van de Zeugstraat en de Nieuwe Markt.
PANDEN ZEUGSTRAAT
Het gedeelte aan de Zeugstraat bestaat uit een begane grond , een verdieping en een
zolder. Beide zadeldaken met rode Hollandse pannen zijn in het midden met een plat
dak met elkaar verbonden. De voorschilden zijn gedekt met gesmoorde Hollandse
pannen. Het pand bezit een eenvoudige geschilderde bakstenen zijgevel en een rijke
bakstenen lijstgevel aan de Zeugstraat.

Gevel Zeugstraat
De begane grond heeft een natuurstenen borstwering en een winkelpui uit 1912 die later
voor wat betreft de invulling enigszins is gewijzigd. De pui is aan beide zijden en in het
midden voor zien van gedecoreerde pilasters op natuurstenen basementen en voorzien
van kornposietkapitelen. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst.
Ook de verdieping is aan beide zijden en in het midden voor zien van pilasters. Deze
bez itten echter geen basementen en de kapitelen worden gevormd door consoles in het
hoofdgestel. De verdieping is per gevelvlak voorzien van twee schuifvensters met
afgeronde bovenhoeken en geprofileerde lekdorpels.
vervolg op pagina 2
KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s) :
Leo van Asselen Internationale Mode B.V.
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente : Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 4153 en 3086 (deels)

vervolg beschrijving Zeugstraat 104-106/N ieuwe Markt 1-lA-lB-2
De bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. De vensters zijn elk aan drie zijden
omgeven door een geprofileerde lijst met in het midden bovenaan een akroterie.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een hoofdgestel met architraaf, fries, rijk
gedecoreerde consoles en een kroonlijst. Ter plaatse van de eerder genoemde pilasters
springt het hele hoofdgestel iets naar voren.
De voorschilden van de zadeldaken zijn gekoppeld door een recentere lange dakkapel
met twee maal twee ramen met elk twee draairamen. De kapel heeft een flauw lessenaarsdak en een daklijst op klossen.

Gevel Nieuwe Markt
De winkelpui van de Zeugstraat zet zich in deze geve l nog één vak voort. Link s van de
etalage bevindt zich op de begane grond een kozijn met deur en dichtgezet bovenlicht.
Tussen de begane grond en de eerste verdieping bevindt zich een reeks ankers.
De eerste verdieping bezit van links naar rechts een klein venster, een laag schuifv enster, twee schuifvensters met bovemamen met een drieruits roedenverdeling en uiter s
rechts een smal hoog schuifvenster. Het laatstgenoemde bovenraam is gevu ld met glasin-lood. Bovenaan de gevel bevindt zich een reeks ankers. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst.

PANDEN NIEUWE MARKT
Het rechter pand bezit een plat dak en een eenvoudige gestucte en van schijnvoegen en
-strekken voorziene voorgevel. Deze bezit op de begane grond twee kozijnen met elk
een deur. Tussen de begane grond en de verdieping bevindt zich een geprofileerde
waterlijst. De verdieping is voorzien van een schuifven ster met een gedeeld onder- en
bovenraam. De geve l is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op klossen.
Het linker pand bezit een zadeldak gedekt met Hollandse pannen. Het is voorzien van
een bakstenen voorgevel van rond 1910 en een gestucte vrijstaande linker zijgeve l. De
voorgevel bevat een pui tussen twee bakstenen penanten die zijn verrijkt met speklagen
en gestucte decoraties in Jugendstiltrant. De pui bezit een nieuwe invulling , maar is aan
de bovenzijde nog door de authentieke gedecoreerde stalen latei en een kroonlijst
afgesloten . De verdieping is voor zien van drie schuifvensters waarvan de bov enramen
elk een drieruits roedenverdeling hebben . De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door
een brede goot op klossen. Deze goot is geplaatst tussen twee hoger opgaande bakstenen
penanten en wordt in het midden doorbroken door een stenen dakkapel met lessena arsdak. De kape l bezit in het midden een gekoppe ld kozijn met twee schuiframen waarvan
de bovenramen zijn gedeeld . Voor de ramen is recentelijk een eenvoudig hek aangebracht. De voorzijde van de kapel is aan de bovenzijde afgesloten door een goot op
klossen.

