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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 12 september 1996, nr. MC96.599, van de Monumentencom 

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

Dubbele Buurt 10, 1 Oa kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4225 welk 

l_ object eigendom is van de Vereniging van Eigenaars van Dubbele Buurt 10, 1 Oa, p/a Dubbele 

Buurt 10, 2901 PA Gouda, en is gesplitst in de appartementen C4229 A 1 t/m A2, welke 

eigendom zijn van · 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: 

11 het een woonhuis is met een oude kern en een lijstgevel van rond 1900; 

2] de voor-, zij- en achtergevel een evenwichtige gevelindeling hebben. 

3] het wat betreft schaal en maat goed past in de gevelwand van dit straat- en 

grachtgedeelte. 

4] het in het bijzonder aan de zijde van de Gouwe een positieve bijdrage levert aan het 

stadsbeeld; 

5] het zeer markant gelegen is aan en onderdeel uitmaakt van de Donkere Sluis; 

6] de detailleringen nog grotendeels intact zijn. 

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

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

Centrumdoeleinden Il heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkund ige toestaod 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 aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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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; 

l ~ Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Dubbele Buurt 10, 1 0a kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4229 A 1 t/m A2 en 4225, op de lijst als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

ster en wethouders voornoemd, 
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B hoort bij besluit van burgeme ester en wethouders nr. 96.20482, van O 1 0 KT. 1996 

Monumentnummer: 599 

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

OMSCHRINING VAN HET MONU1\11EN . 

Dubbele Buurt 10, 10a 
Winkel/woonhuis op de hoek van de Oosthaven en de Dubbele Buurt met een oude kern 
en gevels van rond 1895. Het pand staat met de zij- en achterkant in het water ter 
plaatse van de Donkere sluis. Het bestaat uit een kelder, een begane grond, een 
verdieping en een zolder en het bezit een plat dak met dakschilden gedekt met gesmoor
de kruispannen. De voor- en zijgevel zijn gestuct en voorzien van schijnvoegen. 

Gevel Dubbele Buurt 
De begane grond bezit een winkelpui in de trant van het eclecticisme. De omlijsting 
bestaat uit een natuurstenen borstwering waarin een getralied kelderraam, twee gedeco
reerde pilasters en een hoofdgestel met vijf gedecoreerde consoles. De pui bevat links 
en rechts een deur met bovenlicht en het rechter licht is gevuld met glas-in-lood. In het 
midden is een etalagemit geplaatst. 

vervolg op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de Vereniging van Eigenaars en de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRAL AANDUIDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 4225 (Vereniging van Eigenaars) en 4229 Al t/m A2 -



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-numm er 556017 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 96.20482 d.d. 1 oktober 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

599 
Dubbele Buurt 10, 1 0a 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 C 4225 en C 4229 A 1 en A2 

Het in de bijlage bij dit besluit opgenomen monumentnummer blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Voor het monumentnummer is per abuis het briefnummer op het advies van de toenmalige 
Monumentencommissie gebruikt. Het juiste monumentnummer moet zijn 440. 

Bovend ien is de tweede pagina van de redengevende beschrijving niet bijgevoegd bij het BenW-besluit. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande wordt als monumentnummer voor het gemeentel ijk monument Dubbele Buurt 
10, 1 0a vastgesteld : nummer 440. 
De volledige beschrijving van dit monument wordt bijgevoegd en vastgesteld als bijlage bij het BenW-besluit 
van 1 oktober 1996. 

Afgegeven d.d. 9 februari 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethoud 
namens dezen, 
Het hoofd van de afder ebiedsontwikkel ing, 

gemeente 
gouda 



Behoort bij besluit van burgeme ester en wethouders nr. 96.20482, van O 1 Q KT. 1996 

Monumentnummer: i.../Yo 

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

OMSCHRJNING VAN HET MONUMENT. 

Dubbele Buurt 10, 10a 
Winkel/woonhuis op de hoek van de Oosthaven en de Dubbele Buurt met een oude kern 
en gevels van rond 1895. Het pand staat met de zij- en achterkant in het water ter 
plaatse van de Donkere sluis. Het bestaat uit een kelder, een begane grond, een 
verdieping en een zolder en het bezit een plat dak met dakschilden gedekt met gesmoor
de lauispannen. De voor- en zijgevel zijn gestuct en voorzien van schijnvoegen. 

Gevel Dubbele Buurt 
De begane grond bezit een winkelpui in de trant van het eclecticisme. De omlijsting 
bestaat uit een natuurstenen borstwering waarin een getralied kelderraam, twee gedeco
reerde pilasters en een hoofdgestel met vijf gedecoreerde consoles. De pui bevat links 
en rechts een deur met bovenlicht en het rechter licht is gevuld met glas-in-lood. In het 
midden is een etalageruit geplaatst. 

vervolg op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar( s): de Vereniging van Eigenaars en de heer 
Recht van rfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

KADASTRALE AANDIBDING 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 4225 (Vereniging van Eigenaars) en 4229 Al t/m A2 (de heer Van de 

Waal) 

afdruk voor : 
1. afd . ruimtelijke ordening 7. Gedeputeerde Staten 

2. afd. stedebouw 8. Ministerie van WVC 
3. afd. BWT 9. Raad voor het Cultuurbeheer 

4 . afd . landmeetkunde en kadaster 10. Rijksdi enst voor de Monumentenzorg 

5. afd . BOB 11. Landmeten , tbv.Kadaster Rotterdam 

6. afd . VEO 12. afd. SVM 



Vervolg omschrijving Dubbele Buurt 10, 10a 

De verdieping is voorzien van twee T-vensters die zijn omgeven door een geprofileerde 
segmentboogvormige lijst met in het midden bovenaan een manshoofd. De boogvelden 
zijn betegeld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met betegeld fries en 
drie gedecoreerde consoles. In het dakvlak boven de voorgevel staat een dakkapel in 
eclectische trant. Deze is voorzien van twee gecanneleerde pilasters, een fries en een 
eenvoudige kroonlijst en twee draairamen. 

Zijgevel aan de Oosthaven 
De zijgevel is gepleisterd en in het midden en over de hele hoogte, tot aan de nok van 
het dak, van een uitspringende schoorsteen voorzien. 
De kelder is links van het rookkanaal uitgevoerd in gele ijsselstenen en er . bevindt zich 
een segmentboogvormige deuropening met deur. De segmentboog is voorzien van 
natuurstenen aanzet- en sluitstenen. 
De begane grond bezit links een T-venster met in het bovenraam glas-in-lood. Het 
venster is omgeven door een geprofileerde segmentboogvormige lijst met in het midden 
bovenaan een manshoofd . Het boogveld is gestuct. Rechts van het venster bevindt zich 
een klein getralied venster. Rechts van het rookkanaal bevindt zich een, aan de zijde van 
de Dubbele Buurt afgeronde, uitbouw. In de uitbouw is een venster met tralies geplaatst. 
De verdieping bevat links een klein venster en rechts daarvan een T-venster met in het 
bovenraam glas-in-lood. Het venster is omgeven door een geprofileerde segmentboog
vormige lijst met in het midden bovenaan een manshoofd. Het boogveld is gestuct. 
De verdieping bezit rechts, op de uitbouw, balkon met houten balustrade gecreëerd. Op 
het balkon openen de twee openslaande deuren in het aldaar geplaatste kozijn. Erboven 
bevindt zich een bovenlicht met glas-in-lood. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst. 

Achtergevel 
De achtergevel is op kelderniveau uitgevoerd in hardsteen en is daarboven gepleisterd 
en voorzien van schijnvoegen. Op kelderniveau bevindt zich een smalle diepe opening 
met een stalen deur en rechts daarvan een kleine gevelopening met daarin een raam met 
vierruits roedenverdeling. De begane grond bevat een gekoppeld kozijn met in het 
midden een breed onder- en bovenraam en aan weerszijden een smal onder- en 
bovenraam. De bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Het venster is omgeven door 
een geprofileerde lijst met in het midden bovenaan een manshoofd. De verdieping bezit 
één T-venster met in het bovenraam glas-in-lood. Het is omgeven door een geprofileer
de segmentboogvormige lijst met in het midden bövenaan een manshoofd. Het boogveld 
is betegeld. De begane grond en de verdieping zijn elk van twee sierankers voor
zien.Tµssen Dubbele Buurt 8 en 10 bevindt zich een vergaarbak met regenpijp. Achter 
de vergaarbak is een gevelsteen met daarop het jaartal 1621 zichtbaar. De gevel is aan 
de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakvlak boven de achtergevel staat 
een dakkapel in eclectische trant. Deze is voorzien van twee gecanneleerde pilasters, een 
fries en een eenvoudige kroonlijst en twee draairamen. 


