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O U DA ;

Overwegende ,
dat uit de inh oud van de brief van 29 jan uar i 1997, nr . MC97.522,
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke

van de Monumentencom-

monumentenlijst

van het object Hoge

Gouwe 9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 523, welk object eigendom
is van Architektenbureau
object

P. Nieuwveld,

cu lt uur historische

waarde

Joubertstraat

heeft,

138, 2806 GJ Gouda, is gebleken dat het

zoa ls beschreven

in de bijgevoegde

redengevende

beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd

van 31 janua ri 1994

"Gouda,

Bouwkunst",

zoals

stad vol cultuurhistorische

is:

Het object Hoge Gouwe 9 is van belang omdat:
1]

het een winkel/woonhuis

is met een voorgevel

die deels van rond 1850 en deels van

rond 1900 dateert. De huidige pui werd rond 1915 aangebracht;
2]

de gevelindeling

evenwichtig

3]

de detailleringen

van met name de pui, nog grotendeels intact zijn;

is;

4]

de geve l zich goed voegt in de straatwand;

5]

de pui ambachteli jke vaardigheid vertoont.

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen-en

Il heeft;

dat het object in gebruik is als winkel/woning;
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 zo nder meer meebrengt,

dat verandering

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoe tst aan het restauratiebeleid

4.4. 1 van bove ngenoemde Monumentennota;

zoals beschreven in

van het object

- 2dat 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;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Hoge Gouwe 9, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie D, nummer(s) 523, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

11.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

11 FEB.
1997

Burge~es!fr
en wethouders voornoemd,
de se/r;tj.11'i~,
de burgemeester,

bezoekad res:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

gemeente monum nt
gou·da c mmi ie
Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.
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97.002435

Ons kenmerk: MC97.522

datum:

2 9 JAN,·1997

Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe 9 te Gouda.
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst.
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten behoeve van het
Monumenten Inventarisatie Project.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumenten lijst van Hoge Gouwe 9 te Gouda.
In de openbare vergadering van 20 januari 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit
object behandeld.
Beknopte geschiedenis
De straatnaam is ontleend aan de de rivier de Gouwe. In het verleden onderscheidde men aan de Hoge Gouwe
enkele gedeelten door middel van een eigen naam, zoals Nieuwe Straat en Korte Gouwe (tussen Westhaven en
Peperstraat), Bloemenmarkt (tussen Peperstraat en Keizerstraat) en Vranckenham (tussen Keizerstraat en Aaltje
Bakstraat. De gehele straat werd ook wel West-Gouwe genoemd. De kavels langs dit gedeelte van de_Hoge
Gouwe werden tussen 1335 en 1345 uitgegeven.
Van het hele deel tussen de Westhaven en de Peperstraat is bekend dat het in ieder geval sinds 1583 is
bebouwd. In 1622 stond het bekend onder de naam "In de Goudtsbloem".
Het huidige pand is grotendeels voor 1875 tot stand gekomen al was het in die periode lager, met een
mezzanino, en was de voorgevel niet gestuct. Rond de eeuwwisse ling zal de tweede verdieping met
mansardekap zijn toegevoegd. De pui dateert van circa 1915 en is in dezelfde stijl vormgegeven· als die van de
buurpanden nummer 11 en 13. Het pand is geheel ~mderkelderd.

Beschrijving
Winkel/ woonhuis met een voorgevel die van rond 1850 dateert, rond 1900 met een verdieping werd verhoogd
en in 1915 een andere pui kreeg. De gestucte gevel is voorzien van schijnvoegen en -strekken. De mansardekap
is deels gedekt met gesmoorde en deels met rode Hollandse pannen.
Het pand bestaat uit een kelder, een begane grond, twee verdiepingen en een zolder.
De pui bevat in het midden een ondiep portiek met in de achterwand een deur en bovenlicht met twee verticale
roeden. Aan weerszijden van het portiek bevinden zich iets uitspringende etalages die zijn afgezet met smalle
zuiltjes. De etalages gaan de hoek om en vormen tevens de zijwanden van het portiek. Dat geldt tevens voor de
borstwering die geheel is voorzien van sierroosterwerk ten behoeve van de lichttoetreding van de kelder. Boven
de etalages zijn bovenlichten met drie verticale roeden geplaatst. De pui wordt overspannen door een
geprofileerde puibalk die is gedecoreerd met gietijzeren bladeren.
De eerste verdieping bevat twee schuif- en de tweede verdieping twee T-vensters. De zolder is voorzien van
twee horizontaal geplaatste lage kozijnen met gedeelde klepramen. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door
een kroonlijst met drie gedecoreerde consoles.

(

Waardering
Het object Hoge Gouwe 9 is van belang omdat:
1]
het een winkel/woonhuis is met een voorgevel die deels van rond 1850 en deels van rond 1900 dateert.
De huidige pui werd rond 1915 aangebracht;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringenvan met name de pui, nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
de pui ambachtelijke vaardigheid vertoont.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Hoogachtend,

-~----Dè secretaris,

