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Voor eensluidend afschrift 

Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 4 december 1995, nr. MC95.643, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Stoofsteeg 21, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1556, welk object 

eigendom is van de heer ~---------~-----------_. 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 voormalige werkplaats/woonhuis uit het eerste 

kwart van de twintigste eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog vrijwel geheel intact zijn; 

4] beide gevels zich goed voegen in de straatwanden; 

5] het pand zeer markant op de hoek van de Stoofsteeg en de Zeugstraat ligt, langs de 

gracht; 

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 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redel ijk is; 

dat de eigenaar gehoord is en bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen tot plaatsing omdat 

zijn pand na plaatsing in waarde zou dalen; 

dat nooit is aangetoond dat een pand na plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst in 

waarde daalt; 

dat de eigenaar in de openbare vergadering van de Monumentencommissie d.d. 25 april 1994 

als bezwaar tegen plaatsing heeft aangevoerd dat het pand niet ouder is dan 1 00 jaar en op 

grond daarvan niet van historische waarde zou zijn; 
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dat het pand alleen al gezien de architectonische verschijningsvorm, de geschiedenis en de 

ligging in zijn omgeving van historische waarde is; 

dát 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 restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 .4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing 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 Stoofsteeg 21, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 1556, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il. vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. - GOUDA, - 9 JAN. 1996 
L=~ .~ster en wethouders voornoemd, 
J;' :~crefàris/1 de burçiemeester, 



--
Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.95 .32792 , van - g JAN. 1996 

Monumentnummer: 418 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONillvfENT. 

Stoofst~eg 21 
Voormalige werkplaats/ woonhuis uit 1913 op de hoek van de Stoofsteeg en de 
Zeugstraat bestaande uit links een tweelaags bouwblok met plat dak en rechts een 
voormalig woonhuis met een vierzijdig mansardedak met rode Hollandse pannen. Het 
woonhuis bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder. 
Het tweelaagse bouwblok loopt om het voormalig~ woonhuis heen en sluit daar aan de 
achterzijde aan de rechterkant tegenaan. _ 
I et geheel bezit gele bakstenen gevels die zijn verlevendigd met bakstenen speklagen 
en een _mansardedak gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 

Voorgevel 
De pui van het tweelaagse bouwblok is links, ter plaatse van de werkplaats , geheel 
opnieuw ingevuld. De verdieping is voorzien. van een gekoppe ld kozijn met in het 
m'idden twee deuren met geometrische roedenverde ling en· aan weerszij den smalle 

.. dichtgezette openingen. Het kozijn wordt overspannen doo~ een stalen latei. De gevel 
vari dit deel is aari dé bovenzijde rechtgèsloten èn wordt op beide hoeken bekroond door 
uitgemetselde penanten met gedecoreerde kunststenen bekroningen. 

De pui van het voormalige woonhuis bezit links een kozijn met deur, geprofileerd kalf 
en bovenlicht en rechts een gekoppeld kozijn met twee schuiframen waarvan de 
bovenramen lk een drieruits roedenverdeling hebben. 
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vervolg omschrijving Stoofsteeg 21 

De verdieping bevat twee schuifvensters waarvan de bovenramen een drieruits roeden
verdeling hebben. 
Boven alle gevelopeningen in deze gevel zijn segmentbogen met gele aanzet- en 
sluitstenen gemetseld waarvan de boogvelden zijn gevuld met deels geel siermetselwerk. 
Onder alle vensters zijn rode bakstenen waterslagen gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op gedecoreerde klossen. In 
het dakschild boven de voorgevel staat een dakkapel met draairaam en plat dak. 

Zijgevel 
Op de begane grond is de zijgevel verlengd door een eenlaags aanbouw tegen de 
linkerkant van de achterzijde van het pand. 
De begane grond bezit een reeks van vi,er vensters met elk een onderraam met vierruits 
en een bovenraam met tweeruits roedenverdeling. Het linker bovenraam heeft echter een 
drieruits roedenverdeling. Boven de vensters zijn stalen lateien aangebracht. Rechts, in 
de uitbouw, bevindt zich een venster met een onderraam met vie1ruits en een boven
raam met tweeruits roedenverdeling, kozijn met deur en bovenlicht en een klein venster 
met erboven een rode rollaag. 
De verdieping bezit links één smal en rechts één smal en twee brede schuifvensters, 
waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Erboven zijn rode segmentbogen 
gemetseld waarvan de boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. Onder alle vensters 
zijn rode bakstenen waterslagen gemetseld. 
Deze gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige daklijst. 
In het dakvlak erboven bevindt zich een klein dakraam en een bakstenen schoorsteen. 

Achtergevel 
Op de eenlaags aanbouw tegen de linkerhelft van de achtergevel is een terras gecreëerd . 
In de achtergevel bevindt zich op verdiepingsniveau een gekoppeld kozijn met daarin 
twee deuren en drie bovenlichten die zijn gevuld met glas-in-lood. Erboven is een rode 
segmentboog gemetseld . Het boogveld is gevuld met siermetselwerk. 
Tegen het rechterdeel van de achtergevel staat het achterste deel van de tweelaags 
aanbouw die bij de voorgevel reeds aan de orde kwam. De achtergevel is op zolderni
veau voorzien van een gekoppeld kozijn met links twee draairamen met elk een drieruits 
roedenverdeling en rechts een deur. De gevel volgt aan de bovenzijde de vorm van het 
mansardedak. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 535598 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-bes luit nr. 95.32792 d.d. 9 januari 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

418 
Stoofsteeg 21 
gemeente Gouda GDA 01 C 1556 

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

Uit de redengevende beschrijving van het monument die als bijlage bij bovengenoemd besluit is gevoegd, 
blijkt dat het adres van het monument Stoofsteeg 19 en 21 is. De kadastra le aanduiding van het perceel 
Stoofsteeg 19 is echter niet in het besluit opgenomen . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ijk Monument alsnog gevest igd te worden op het 
kadastra le perceel gemeente Gouda, GDA 01 sect ie C 3044, 

Afgegeven d.d. 20 jun i 2008 . 

Hoogachtend , / 

Burgemeester en wethouders vanz ou .a, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinç:i Gebie.d ontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesluit 

div-nummer 540122 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

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

Bij BenW-besluit nr. 95.32792 d.d. 9 januari 1996 en correctiebesluit 535598 dd 20 juni 2008 is de 
publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

418 
Stoofsteeg 19, resp. Stoofsteeg 21 
gemeente Gouda GDA 01 C 1556 en 3044 

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

Uit de beschrijving van het monument is gebleken dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument is gevestigd op de adressen Stoofsteeg 19 en 21 en dat hierbij de percelen GDA01 C 1556, 
alsmede GDA01 C 3044 en 3043 zijn betrokken . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 C nummer 1556, 3044 en 3043, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 31 ju li 2008. 

Burgem van Gouda , 
namens 

gemeente 
gouda 
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7 j uli 08 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimt elljk e Ontwlkk ,eling 
en Beheer 

bezoekadtiu: Ml~ 
Antwtrpsewe-g 5 
2803 PS Gouda 

Adres 
Stoofsteeg 19 en 21 

Kadastraal bekend 
Sectie c 
Nummer(s) 1556, 3043 en 3044 

3695 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monum,ntnumme r postadres: 
postbus 1086 
2800 8B Gouda 

gemeente 
gouda ~=~~~;,~::~~:~t.hr~~fs~~~:;:~:~·r! ~!~·:n':~r:m-;:d:r~~e9
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