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stadhuis 
markt 1 gemeente 

gouda 
2801 jg goud a 
telefoon 0 182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 97.2434 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GO U DA; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUN 2.006 

Paraat: 

-·-
dat uit de inhoud van de brief van 29 jan uari 1997, nr. MC97 .523, van de Monumentencom

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

Gouwe 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 522, welk object eigendom 

is van Exploitatiemaatschappij De Wiericke B.V., Kerkweg 2, 3465 JJ Driebruggen, is gebleken 

dat het object cultu urh istor ische 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 3 1 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Hoge Gouwe 11 is van belang omdat: 

1] het een winke l/ woonhuis is met een voorgevel met erker van rond 1915; 

2) de gevelindeling evenwicht ig is; 

3] de detail leringen van met name de pui nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5J het pand twee verdiepingen bezit in tegenste lling tot de meeste omliggende panden; 

61 het glas- in-lood en de pui ambachtelijke vaardigheid vertonen. 

dat het object ligt in het geb ied van het bestemmingsp lan Baanstraat e.o.; 

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

Centrumdoeleinden 11 heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/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 monumenten lijst 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 restaurat iebeleid 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 verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverorden ing ; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Hoge Gouwe 11, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 522, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 11 FEB 1997 
- ' 

ester en wethouders voornoemd, 
arÏ.h. de burgemeester, 
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gemeente monumenten 
gouda·:_. commi • Ie 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Hoge Gouwe 11 

Geacht college, 

Inleiding 

INGS<OViEN 

3 O "JAN, 1997 

Ontvangsti::ü'J.: L 

Afdoen voor: 

tel ./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC97.523 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie -adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum: 

. 2 9 JAN. 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe 11 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 
monumentenlijst van Hoge Gouwe 11 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 20 januari 1997 heeft de cqmmissie 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 1684 stond het pand bekend als "De groene Papegay". De gevel was in 1875 al gestuct, maar zag 
er wezenlijk anders uit. In opdracht van koopman W.P. Verveen werden rond 1915 de voorgevel en het 
winkelinterieur gewijzigd in de huidige vorm en dat geldt ook voor de pui. De pui is in dezelfde trant 
vormgegeven als die van de buurpanden nummer 9 en 13. 
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Beschrijving 
Winkel/woonhuis met een voorgevel van rond 1915 bestaande uit een kelder, een begane grond, twee 
verdiepingen en een zolder. Het pand bezit een gepleisterde voorgevel met schijnvoegen en -strekken en een 
schilddak gedekt met rode betonpannen. De natuurstenen borstwering is voorzien van twee openingen met 
luiken en waaiervormig traliewerk ten behoeve van de lichttoetreding in de kelder. 
De pui bevindt zich tussen twee afgeronde penanten op natuurstenen basementen en met natuurstenen 
bekroningen.· De pui bevat in het midden een ondiep portiek met in de achterwand een authentieke deur en 
bovenlicht met drie verticale roeden. Aan weerszijden van het portiek bevinden zich, boven een natuurstenen 
borstw ering, etalages. De etalages inclusief borstwering zijn afgerond en vormen tevens de zijwanden van het 
portiek. Boven de etalages zijn bovenlichten met verticale roeden geplaatst. De bovenlichten zijn gevuld met glas
in-lood. De pui wordt aan de bovenzijde afgesloten door een korte luifel op gedecoreerde klossen. 
De verdieping is in het midden voorzien van een driezijdige erker met rondom een gedecoreerde houten 
borstwering, gedecoreerde houten stijlen en bovenramen met glas-in-lood. De beide zijkanten zijn voorzien van 
één raam en de voorzijde van twee draairamen. Aan weerszijden van de erker is een schuifvenster geplaatst 
waarvan het bovenraam is gevuld met glas-in-lood. 
De tweede verdieping bezit twee T-vensters die een kozijn met twee openslaande deuren flankeren. De deuren 
openen op een balkon met authentieke gedecoreerde houten ballustrade. Het balkon is gecreeerd op het dak van 
de erker. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met guttae. 
In het dakvlak staat een dakkapel met plat dak en twee draairamen. 

Waardering 
Het object Hoge Gouwe 11 is van belang omdat: 
1] het een winkel/ woonhuis is met een voorgevel met erker van rond 1915; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen van met name de pui nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het pand twee verdiepingen bezit in tegenstelling tot de meeste omliggende panden; 
6] het glas-in-lood en de pui ambachtelijke vaardigheid vertonen. 

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, 

De secretaris. De voorzitter. 


