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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum:1 JU\\\ 7006 , 1 
Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 29 januari 1997, nr. MC97.525, van de Monumentencom

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

Gouwe 23, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3481, welk object 

eigendom is van de heer ---------------------.......J ' is gebleken dat 
het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

oeschrijving; 

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: 

Het object Hoge Gouwe 23 is van belang omdat: 

11 het een winke l/woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw betreft; 

21 de geve lindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

51 het snij- en gietwerk van de pui ambachtelijke vaardigheid vertonen; 

61 het pand in de trant van het eclecticisme is gebouwd . 

dat het object ligt in het gebied van het bestemm ingsplan Binnenstad West; 

dat volgens d it bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als horeca/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 monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogeli jk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoa ls beschreven in 

hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde Monumentennota; 
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dat bij restauratie van monumenta le onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening reken ing 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 23, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer(s) 3481, 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 
BurgemeJster_;1ln wethouders voornoemd, 
de secrktari✓./ de burç;emeester, 
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SECTOR~-o 

datum: 

2 g· JAN. 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe 23 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 23 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 we l 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 1439 is bebouwd. Tussen 1554 en 1624 stond het pand 
bekend onder de naam "Den vergulde Arent" . Uit een foto van rond 1875 blijkt dat het pand in die periode nog 
een gepleisterde topgevel en een zadeldak bezat. 
In 1882 werd het verkocht aan Cornelis Jacobus Bruynel, vleeschouwer. Deze liet in ieder geval de voorgevel in 
de jaren tachtig van de negentiende eeuw herbouwen. Gezien het dichtgezette keldervenster bezit het pand een 
kelder. 
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Beschriiving 
winkel/woonhuis met een voorgevel van rond 1885 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder. Het pand bezit een bakstenen lijstgevel en een schilddak dat deels is gedekt met gesmoorde en deels met 
rode Hollandse pannen. 
De authentieke pui is voorzien van drie gedecoreerde pilasters met ertussen links een deur, geprofileerd kalf en 
bovenlicht en rechts een etalage boven een borstwering. Deze borstwering is uitgevoerd in natuursteen in 
rusticamotief en bevat een dichtgezet keldervenster. 
Het bovenlicht en de etalage zijn aan de bovenzijde getoogd en de zwikken zijn gevuld met decoraties. Het 
geheel wordt overspannen door een puibalk en een niet ver uitstekende houten luifel. 
De borstwering van de verdieping is voorzien twee gestucte velden die elk van een rozetanker zijn voorzien. 
De verdieping bezit twee schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. De onderdorpels 
zijn geprofileerd, de onderramen zijn voorzien van raamhekken en boven de vensters zijn strekken met gestucte 
gedecoreerde akroterien aangebracht. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries en een kroonlijst op drie consoles met atlassen. Het fries 
is voorzien van twee rechthoekige velden met daarin "ANNO" "1883" . In het dakvlak boven de voorgevel 
bevindt zich een eenvoudige dakkapel met schuifraam. 

Waardering 
Het object Hoge Gouwe 23 is van belang omdat: 
1] het een winkel/woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw betreft; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het snij- en gietwerk van de pui ambachtelijke vaardigheid vertonen; 
6] het pand in de trant van het eclecticisme is gebouwd. 

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, 


