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dat uit de inho ud van de brief van 29 januari 1997, nr. MC97 .524, van de Monumentencom-

(

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

van het object Hoge

Gouwe

3666,

kadastraal

bekend gemeente

eigendom is van ------------------------------------'
is gebleken dat het object cultuurhistorische

Gouda, sectie

D, nummer(s)

welk

object

waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde

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

in de Monumentennota

van 31 januari 1994 "Gouda,

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

zoals

stad vol cultuurhistorische

Het object Hoge Gouwe 21 is van belang omdat:
1]

het twee oude kernen betreft die rond 1875 een gezamenlijke gevel hebben gekregen.

2]

de gevelindeling van beide kernen evenwichtig

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

4]

de geve ls zich goed voegen in de straatwand;

5]

het stucwerk om de vensters ambachtelijke vaardigheid vertoont.

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

is;

~innenstad West;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen Il

heeft;
dat het object in gebruik is als woning/dierenartspraktijk;
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;

'

J

Overwegende,

21,

fi

Datum:

- 2 dat bij restauratie
toepassing

van monumenta le onderdelen de Subsidieverordening

Sta dsvern ieuwi ng van

is;

dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Mon umentenvero rdening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Hoge Gouwe 21, kadastraal bekend ge m eente
Gouda , sectie D, nummer(s) 3666, op de lijst als bedoe ld in art ikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

I

\

l1.

vast te stellen de bij gevoegde red engevende beschrijving.
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Onderwerp :
Hoge Gouwe 21

tel./doorkiesnr.:
588253

datum:

2-9.JAN.
1997

Ons kenmerk: MC97.524

Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe 21 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
_Monurnenten Inventarisatie Project.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Hoge Gouwe 21 te Gouda.
I
1

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 dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1418 is bebouwd. Lang bestond het uit twee panden maar
in 1778 was het samengevoegd. Het linker pand stond in 1512 bekend als "De Smack" en het rechter in 1594
als "'t Blaewe Paert" .
Rond 1875 werden beide panden verbouwd en van een gezamenlijke voorgevel voorzien. Vermoedelijk rond
1890 vond een verhoging van het linker deel plaats. Omdat beide oude kernen nog goed herkenbaar zijn,
worden het linker en rechter deel hieronder afzonder!ijk beschreven.

Beschrijving
Dubbel woonhuis met gestucte gevel die rond 1875 is gewijzigd.
Linker deel
Het linker deel bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping en zadeldak met
achterschild gedekt met rode Hollandse pannen. Dit deel werd rond 1890 verhoogd.
De begane grond bezit links twee schuifvensters met een gezamenlijke geprofileerde onderdorpel. Rechts is een
kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht geplaatst.
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters en de zolderverdieping van twee vensters met elk twee
draairamen en een raamhek. Alle kozijnen in de voorgevel bezitten afgeronde bovenhoeken, zijn omgeven door
geprofileerde lijsten en bezitten midden bovenaan een akroterie. De waterdorpels van de vensters van de
verdieping en de zolderverdieping zijn geprofileerd. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries en
kroonlijst met guttae.
Rechter deel
Het rechter deel bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder en schilddak gedekt met rode
Hollandse pannen. Het pand bezit een gestucte voorgevel. De borstwering is voorzien van een gevelsteen met
de volgende tekst: "HIER WOONDE EN WERKTE VOLSTREKT TEVERGEEFSPIETERBAS VAN 1876 -1881; DE
MISKENNING ZIJNER BEDOELINGEN DRUKTE JARENLANG ALS EEN STEEN OP HET PLAATSELIJK
GEWETEN EN WERD OP 2 MEI 1964 DOOR PIETERBAS HUIJGEN HIER INGEMETSELD."
Zowel de begane grond als de verdieping bezit twee schuifvensters met afgeronde bovenhoeken. De vensters
zijn voorzien van geprofileerde waterdorpels, zijn omgeven door geprofileerde lijsten en bezitten midden bovenaan
een akroterie.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een met gedecoreerde velden gedecoreerd fries en een kroonlijst
op gedecoreerde consoles.
Waardering
Het object Hoge Gouwe 21 is van belang omdat:
1}
het twee oude kernen betreft die rond 1875 een gezamenlijke gevel hebben gekregen.
21
de gevelindeling van beide kernen evenwichtig is;
3]
de detailleringen nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevels zich goed voegen in de straatwand;
51
het stucwerk om de vensters 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,

Û

De secretaris,

De voorzitter,

/

