
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd . : $.V.M. 

Nr.: 97.2431 

r • ~ 
~ .. 

. ' .-... :~ 
--~ --· .. · ::.:•-

-- - -~- ---- -

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0 182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 29 januari 1997, nr. MC97.526, van de Monumentencom

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

l. Gouwe 31 /Peperstraat 16e, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3971 en 

3793, welk object met het nummer 3791 (Hoge Gouwe 31) eigendom is van de heer C.R. 

Verhuist en mevrouw A. van Komen, Hoge Gouwe 31, 2801 LB Gouda, en het object met het 

'nummer 3793 (Peperstraat 16e) eigendom is 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: 

Het object Hoge Gouwe 31 / Peperstraat 16E is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een voormalig weeshuis met een voor- en achterbouw 

uit het laatste kwart van de negentiende eeuw; 

21 de gevelindeling van beide bouwdelen evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel aan de Gouwe met het voorplein zich goed voegt in de straatwand; 

51 het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

6] het voorpand in de stijl van de neorenaissance is gebouwd; 

71 het complex herinnert aan de vroegere relatie met de nabij gelegen in oorsprong 

Rooms-katholieke Gouwekerk. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

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

Bijzondere Doeleinden en Wonen heeft; 

dat het object in gebruik is als wonen; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaren van het object Hoge Gouwe 31 gehoord zijn er hebben ingestemd met het 

voornemen tot dit besluit; 
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dat de eigenaren van het object Peperstraat 16e niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen 

bezwaar hebben 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 liet 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; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Hoge Gouwe 31 /Peperstraat 16e, kadastraal 

bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3791 (Hoge Gouwe 31) en 3793 

(Peperstraat 16e), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumenten 

verordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 11 FEB. 1997 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris. de buraemeester. 
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Monumentnummer: 526 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUtvIENT. 
Elo~e Gouwe 31/Penerstraat 16e 
Voormalig weeshuis uit 1889 in neorenaissancestijl bestaande uit een deel aan de straat en 
~en deel op het achtererf, achter Hoge Gouwe 33. 

Hoge Gouwe 31 
Het voorpand ligt iets terug en is van de straat afgescheiden door een gedecoreerd smeedijze-
en hek. Het bezit een bakstenen tuitgevel in de stijl van de neorenaissance, voorzien van 

;;;peklagen en -blokken en een middenrisaliet. Het voorste deel bezit een zadeldak met 
1chterschild, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen . De uitbreiding tegen de achterzijde 
bezit een plat dak. 
Iet voorste deel bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. 

De risaliet van de voorgevel is op de begane grond voorzien van een sierankers en een 
ondboogvormige nis die is omlijst door geprofileerde bakstenen. De nis bevat een kozijn met 
iubbele authentieke deuren en erboven een natuurstenen latei. Het boogveld is gevuld met 
rratuurstenen rondboogvormige traceringen. Aan weerszijden van de risaliet bevindt zich een 
venster met twee ramen. 
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KADAS1RALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): ~ '=============================::::::::::=:--'l r ·1 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 3791 (Hoge Gouwe 31) en 3793 (Peperstraat 16e) 



Vervolg omschrijving Hoge Gouwe 31/Peperstraat 16e 

De risaliet is op de verdieping voorzien van twee vensters met onder- en bovenraam. De 
borstwering onder de vensters is voorzien van een natuurstenen cartouche. Boven de vensters 
bevindt zich één gezamenlijke rondboog van geprofileerde bakstenen. Het boogveld is gevuld 
met siermetselwerk. Aan weerszijden van de risaliet bevindt zich een venster met boven- en 

__ onderraam. 

De t:Öpgevel is gedecoreerd met zeven rondboognissén. In de risaliet bevinden zich drie 
rondboognissen waarvan de middelste het hoogste en breedtste is. In het onderste deel van de 
middelste boognis bevindt zich een venster en in beide buitenste een smal licht. Beide nissen 
ter .weerszijden van de risaliet zijn eveneens voorzien van een smal licht. 
:pe topgevel is afgezet met een natuurstenen band en wordt bekroond door een overhoeks 
gemetselde pen_ant met daarop een stenen kruis. 

· Peperstraat 16E . 
Dit ba.ksténen bouwblok bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder en is 
voorzien van een· zadeldak- met shingles. Dè lange zijde aan de kant van de Peperstraat is 

- - zichtbaar en deze gevel is voorzien van lisenen die aan de bovenzijde zijn verbonden middels 
_ tandlijsten. , 
De begane grond is voorzien van twee schuifvensters en rechts een venster met twee 
draairamen en een bovenraam. Op de verdieping zijn de vensters vervangen door aluminium 
exemplaren. · 
Boven _álle vensters zijn segmentbogen gemetseld en de boogvelden zijn gevuld met 
siermetselwerk./De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een daklijst. In het dakschild 

. staat een lange dakkapel -met vijf gedeelde draairamen. 
Het pand be_v_at inwendig een geheel gave trappartij uit de jaren dertig. 


