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Paraaf: 
'--- --1. ,-----------' I 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89089, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
Monumentenlijst van het pand Lage Gouwe 4/6, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie B, no. 864, welk pand eigendom is van .._ ______________ ~ 

is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang van
wege zijn architectonische - historische en volkskundige aspecten zoals weergege
ven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de Monument encommissie 
uitgebrachte advies dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan 
Binnenstad-West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Wonen en Centrumdoeleinden heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning en bedrijfspand; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering 
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 0 6 JUNl 1989 
I. over te gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe 4/6, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, no. 864, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast t e stellen de bijgevoegde Monumentenlijst .0 ., 1 ~ J ' ! · , ,, ;111 
.: tJ l Ld"J l ~' . :.· 

/ GOUDA, 0 6 JUNI 19Pi9 ,. 

\Lo BURGEMEESTER EN WET~~~~ VOORNOEMD, . 
,Ae secretarisv7 (\ Murgemees ~ 



Behoort bij besluit bur emeester en 
Plaatselijke aanduiding: Gouda 

f) r; 1i;u i('(<l 
1) l. , l \ ,4 ( Q 

wethouders van Gouda, no. 6865 0 6, J f~, Î.J89 
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordenin 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Lage Gouwe 4/6. 
Een voormalig pakhuis, bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen 
en een mezzanino. Het voorste deel van het dak is een gebroken dak, belegd 
met asfaltpapier, terwijl het achterste deel een zadeldak heeft met rode 
Hollandse pannen. 
De voorgevel is een wit gepleisterde lijstgevel in eclectische stijl, 
gebouwd tussen 1860 en 1885. 
De begane grond heeft een gepleisterde plint en in de specie aangebracht 
horizontale voegen, die smaller zijn dan die van de verdiepingen. 
In het midden bevindt zich een getoogde dubbele pakhuisdeur. Links van deze 
deur is een getoogde deur naar het bovenhuis en rechts een getoogd venster 
met negenruits roedenverdeling. 
De begane grond wordt van de verdieping gescheiden door een smalle getande 
waterlijst, die tevens dienst doet als onderdorpel van de twee getoogde 
vensters op de eerste verdieping. Deze vensters, die symmetrisch in de gevel 
zijn geplaatst, hebben T-schuiframen en geprofileerde belegstukken met 
akroterie in het midden. 
De eerste verdieping wordt van de tweede gescheiden door een smalle tandlijst 
die eveneens dienst doet als onderdorpel van de twee vensters op de twee 
verdieping. Deze vensters hebben ook schuiframen en eenzelfde detaillering 
als die op de eerste verdieping. 
De twee kleine rechthoekige vensters op de mezzanio hebben een verticale 
roede. 
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst, waarbij de gootlijst rust 
op zes consoles. Tussen de consoles liggen vierkante rondom geprofileerde 
velden in de verhouding 1:3:1:3:1. 
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