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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.596, van de Monumentencom

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

Achter de Kerk 6-6a-7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2682, welk 

object eigendom is van C.S.P. van der Graaf Onroerend Goed B.V., Roland Holstlaan 1, 2811 

CG Reeuwijk, 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 betreft van een koetshuis met bovenwoning uit het einde van 

de negent iende eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen alsmede de kozijnen grotendeels intact zijn; 

4 1 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5) het pand markant gelegen is aan de noordzijde van de Sint-Janskerk; 

6) het pand herinnert aan de periode dat er nog met paard en wagen door de stad werd 

gereden. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o. 

dat volgens dit bestemm ingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en 

Centrumdoeleinden Il heeft; 

dat het object in gebruik is als woning/café; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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 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; 
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dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subs idieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: ~C-1 O.Kî .J996 

1. over te gaan to t plaatsing van het object Ach te r de Kerk 6-6a- 7, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2682, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. - GOUDA, -

_,/ 

' ~urgemeester en wethouders voornoemd, 
~ secrefari~.~).2_urgemeester, 
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Voor eensluidend afschrift 

Datum:2 11 SEP 2009 

Behoo1i b · -~ ~em ester en wethouders nr.96.20485, van O 1 0 KT, 1996 

Monumentnurnmer: y 3 & 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijs t als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
l; /'. ,-s h f': ~ t;, 7 . A / ~ D 1 

/1 u I /4 L ' (/,., ,û~ ó L; c.. ~ I / 
Achter de Ker&6a-7 { s ::: /2,_ i" CJ/1...cu.-. //2.. ~ e.-v L 
Ko tshuis met 5ovenwoning uit 1895 dat ligt op de hoek van Achter de Kerk en de 
Koster Gijzensteeg. Het bestaat uit een begane grond, verdieping en een zolder. Het 
pand bezit een gele ijsselstenen achter- en zijgevel en een rode bakstenen voorgével en 
is voorzien van een mansardedak met deels rode en deels gesmoorde Hollandse pannen. 

Gevel Achter de Kerk 
De began grond bezit m het midden een breed kozijn met dubbele deuren. Aan 
weerszijden bevindt zich een venster met onder twee_ draai- en boven een klepraam. 
Uiterst links en rechts is een kozijn geplaatst waarin een deur met bovenlicht. 
De verd ieping bevat vier schuifvensters waarvan de onderramen een vier- en áe 
bovenramen een tweeruits roedenverdeling hebben. 
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KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): C.S.P. van der Graaf Onroerend Goed B.V. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 
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,--: Gemeente: Gouda 

Sectie: C 
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afdruk voor: 
1. afd. ruimtelijke ordening 
2. afd. stedebouw 
3. afd. BWT 
4. afd. landmeetkunde en kadaster 
5. afd. BOB 
6. afd. VEO 
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7. Gedeputeerde Staten 
8. Raad voor het Cultuurbeheer 
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
10. Landmeten, tbv. Kadaster Rotterdam 
l l. afd. SVM 
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Vervolg omschrijving Achter de Kerk 6-6a-7 

Boven alle gevelopeningen zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gedecoreerd fries en een kroonlijst. 

Zijgevel 
De begane grond is links van een kozijn met deur en bovenlicht voorzien . Tegen de 
gevel is de afvoerinstallatie van de . keuken geplaatst. Hierboven verrijst een afvoerpijp . 
De verdieping bevat een klein horizontaal venster met klepraam. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst die links wordt onderbroken 
door een dakkapel met twee deuren en een fronton. In het dak.vlak staat een dakkapel 
met twee draairamen en een fronton en rechts is recentelijk een dakraam aangebracht. 
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i " =-~ V \ Gevel Koster Gijzensteeg 
- ~ '- '\ De achtergevel is op de begane grond voorzien van een recent aangebracht kozijn met 
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een deur en grote ruit. 
De verdieping bevat in het midden twee grote schuifvensters elk met een onderraam met 
zes- en een bovenraam met drieruits roedenverdeling. Aan weerszijden is een klein 
venster met draairaam geplaatst. Boven de vensters zijn rode rollage n gemetseld . 
De zolder is links voorz ien van een schuifvenster met een gedeeld onder- en bovenraam. 
Rechts bevindt zich een venster met twee draairamen, elk met drieruits roedenverdeling, 
en een klepraam erboven. De vensters zijn direct onder de daklijst, die de gevel aan de 
bovenzijde afs luit, geplaatst. De afgeknotte topgevel is aan beide zijkanten afgezet met 
een rode bakstenen rollaag. 
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