stadhuis
markt 1
2801 jg gouda
telefoon 01820 - 88211
telefax 01820 - 88464

gemeente

_gouda

Vooreensluidend
afschr,ift

Sector Stadsontwikkeiing .
Afd. S.V.H.
No. : 6854.
typ: BM/3.

Datum: -

1 JUNZOOti

Paraaf:

BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
VANGOUD A;

,

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11 april 1989, no. 89091, van de
Monument
encommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
Monumentenlijst van de panden Lage Gouwe36/38 en 40, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie B, no. 3081, welk panden eigendom zijn van .._----~--is gebleken, dat het hier panden betreft van belang
vanwege hun stedebouwkundig-architectonische
en stedebouwkundige aspecten zoals
weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de
Monum
ente ncommissie uitgebrachte advies dat de panden liggen in het gebied van
het bestemmingsplan Binnenstad-West;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop de gebouwen staan de bestemming
WonenII/erf (60%) hebben;
dat de panden in gebruik zijn als woning en bedrijfspand;
dat de bouwkundige toestand van de panden goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van de panden 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
:
I.

O6 JUN\·\989

over te gaan tot plaatsing van de objecten Lage Gouwe36/38 en 40,
kadast raal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 3081, op de lijst als
bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumentenlijst •
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Lijst
als
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Plaatselijke aanduiding : Gouda
van
de
Monumentenverordenina.
1
OMSCHRIJV
INGVANHET MONUM
ENT.
Lage Gouwe36/38
Een in oorsprong waarschijnlijk 17de of 18de eeuws woonhuis met bedrijfsgedeelte, bestaande uit een begane grond een verdieping en een mezzanio. Het
pand wordt gedekt door een afgewolfd schilddak met rode hollandse pannen.
De voorgevel is een eenvoudige wit geplei ster de lijstgevel met imitatie blokvoegen.
De pui van de relatief hoge begane grond vormt één geheel met het aangrenzendE
pand Lage Gouwe40. Zij bestaat uit een zwart gepleisterde plint, die aan de
rechterkant wordt doorbroken door een deur met bovenlicht. Links van de deur
bevindt zich een brede garagedeur met bovenlicht, die voor de helft het aangrenzende pand beslaat .
Op de verdieping zijn symmetrisch in de gevel twee vensters met schuiframe n
in de gevel geplaatst . In het verlengde hiervan zijn op de mezzanio twee
kleine ramen met een verticale roede aangebracht. De gevelbeëindiging bestaat
uit een kroonlijst .
Lage Gouwe40
Een in oorsprong 17de of 18de eeuws woonhuis met winkelgedeelte, bestaande ui1
een begane grond en een verdieping. Het pand is gedekt door een afgewolfd
schilddak met rode hollandse pannen. De voorgevel is een wit gesausde 19de
eeuwse lijstgevel .
Op de relatief hoge begane grond bevindt zich links een venster met horizontale roede en rechts een gedeelt e van de garagedeur, die voor de helft het
aangrenzende pand Lage Gouwe36/38 beslaat.
Op de verdieping zijn twee vensters met schuiframen symmetri sch in de gevel
geplaatst. De gevelbeëindiging bestaat uit een kroonlijst .
Toestand na de restauratie
Lage Gouwe36/38
Een in oorsprong 17de of 18de eeuws woonhuis met bedrijfsgedeelte,
dat gerestaureerd is naar de situat i e zoals die tussen 1888 en circa 1950 was. Het
pand bestaat uit een begane grond , een verdieping en een mezzanio, dat wordt
gedekt door een afgewolfd schilddak met rode hollandse pannen.
De voorgevel is een eenvoudige wit gepleisterde lijstgevel met imitatie blokvoegen.
Op de relatief hoge begane grond bevindt zich in het midden een brede pakhuisd eur met links daarvan een venster en rechts een deur met bovenlicht.
Alle openingen zijn segmentboogvormig. De vensteropening is doorgetrokken tot
vloerniveau en heeft, evenals de pakhuisdeur, een groot glasraam met bovenlicht.
Op de verdieping zijn symmetrisch in de gevel twee vensters met zesdelige
schuiframen in de gevel gepla atst. In het verlengde hiervan zijn op de mezzanio twee kleine ramen met een verticale roede aangebracht. De gevelbeëindi ging bestaat uit een kroonlijst.
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Lage Gouwe40
Een in oorsprong 17de of 18de eeuws woonhuis met een winkelgedeelte, die gerestaureerd is een 18de eeuwse toestand met de winkelpui zoals die in 1899 is
ontworpen. Het pand bestaat uit een begane grond en een verdieping en wordt
gedekt door een plat dak met asfaltpapier.
De voorgevel is een ontpleisterde
lijstgevel.
Op de relatief
hoge begane grond bevindt zich een houten pui, die
bestaat uit eèn deur met bovenlicht met links daarvan een etalageraam. Deur
en raam worden geflankeerd door gecanneleerde pilasters met fantasie kapitelen. De puibalk heeft aan weerskanten een balvormige bekroning. Op de verdieping zijn twee vensters met twaalfruits schuiframen symmetrisch in de gevel
geplaatst. De gevelbeëindiging bestaat uit een kroonlijst.
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