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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eensluidend af~ ~ 

Datum: 1 . IUN 200tr / 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 26 maart 1996, nr . MC96.534, van de Monumentencom -
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Achter de Vismarkt 84-86, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 1536, 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 gaaf voorbeeld is van een traditioneel burgerwoonhuis uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw; 
2. de gevelindeling evenwichtig van opbouw is; 
3. de bouwmassa nog origineel is; 
4. het markant is gelegen op de hoek van de Achter de Vismarkt en de Geertje den Bultsteeg; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 2 
heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

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

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 
en aanpass ing 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; 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 
toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verord ening rekening is gehouden met de gebruiksmo-
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN : 

1. over te gaan to t plaatsing van het object Achter de Visma rkt 84-86, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 1536, op de lijst als bedoeld in artikel 3 , eerste 
lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. GOUDA, 
, - 2 3 APR. 1996 

áurgemeester .,e~ethouders voornoemd, 
~e secretaris! ·· · nP. h11rnP.mAAstAr . 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.96. 8313, van 2 3 APR. 1996 
Monumentnummer: 428 

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

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT. 

Achter de Vismarkt 84-86 

Pakhuis met bovenwoning uit de tweede helft van de negentiende eeuw met een 
bakstenen lijstgevel. Het pand bestaat uit een begane grond, een eerste verdieping en 
een zolder en wordt gedekt door een mansardedak met gesmoorde Hollandse pannen. 

Voorgevel 
De begane grond heeft links een kozijn met deur en bovenlicht en in het midden is een 
kozijn met twee pakhuisdeuren geplaatst. De houten deuren bezitten elk een gietijzeren 
sierrooster. Rechts bevindt zich _een met hout dichtgezet venster, waaronder zich een 
gevelopening met een rooster bevindt. Boven de kozijnen van de begane grond zijn 
segmentbogen met gestucte boogvelden aangebracht. De pui is aan de bovenzijde 
afgesloten door een geprofileerde waterlijst die tevens als lekdorpel voor de drie 
erboven gelegen schuifvensters fungeert . 
Deze vensters bezitten elk een onderraam met een vier- en een bovenraam met tweeruits 
roedenverdeling. Boven de vensters zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een eenvoudige kroonlijst met fries. In 
het midden van het dakschild staat een later aangebrachte eenvoudige dakkapel met plat 
dak en twee draairamen. 
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KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heer l-~----~I 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 1536 

KADASTRALE AANDUIDING 



vervolg omschrijvin~ Achter de Vismarkt 84-86 

Linker zijgevel 
Tegen de linker zijgevel stond tot voor kort lagere bebouwing. De zolderverdieping van 
Achter de Vismarkt 84-86 bezit links een horizontaal geplaatst venster met twee ramen 
en rechts daarvan een klein venster met één raam. In het midden bevindt zich een 
horizontaal geplaatst venster met een raam. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten 
door een gootlijst. In het dakvlak is links een gietijzeren dakraam geplaatst. 

Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel bevat op de verdieping twee schuifvensters met elk een onderraam 
met vier- en een bovenraam met tweeruits roedenverdeling. Verspreid over de gevel zijn 
verschillende ankers . zichtbaar. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een 
gootlijst. 

Achtergevel 
Tegen de achtergevel heeft bebouwing gestaan die inmiddels is verdwenen. 




