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Datum;.

1 .JUNZOO!

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ;
Overw egende,
van de Monumentencom-

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
Gouwe 49, kadastraal bekend gemeente
eigendom is van de heer _____________
object

cultuurhistorische

waarde

heeft,

Gouda,

van het object Hoge

sectie D, nummer(s) 3452, welk object
~-------'
' is gebleken dat het

zoals 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 gewaard eerd is:

Bouwkunst",

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Hoge Gouwe 49 is van belang omdat:
1]

het een klein

winkel/

woonhuis

is met een gevel

2)

de gevelindeling evenwichtig

3)

de detailleringen,

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand.

uit het

derde

kwart

van de

negentiende eeuw;
is;

met uitzondering van de kozijnen, nog intact zijn;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan

(

Binnenst ad West;

dat volgens dit bestemm ingsplan de grond waarop het object staa t de bestemm ing Wonen
heeft ;
dat het object in gebruik is als winkel/won ing;
dat de bouwkundige

toestand van het object redelijk is;

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit;
dat plaatsing op de monumentenlijst

niet zonder meer meebre ngt , d at verandering van het object

en aanpassi ng aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wi jziginge n worden getoetst aan het resta uratiebeleid zoals beschrev en in
hoofdstuk

4.4.1 van bovengenoemde

Monum entennota;

I

.J

Paraaf:

dat uit de inho ud van de brief van 29 januari 1997 , nr. MC97.528,

l

1

- 2 -

dat bij restauratie

van monumentale

onderdelen de Subsid ieverorden ing Stadsvernieuwing

van

toepassing is;
dat overigens

bij toepass ing van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN :

1.

over te gaa n tot plaatsing van het object Hoge Gouwe 49, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sect ie D, nummer(s) 3452, op de lijst als bedoeld in arti kel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

(
ll .

vast te ste llen de bijgevoegde redengevende besc hr ijvi ng.

GOUDA,

(

11 FEB.
1997

bezoekadres:
gebouw buytenerf
klein amerika 20
gouda

gemeente monumenten
gouda commissie
Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

INGEKOMEN

corresponden tie-adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoon 0182 - 588248
telefax 0182 - 58810 1

SECTOR~o

3 O'JAN,1997
0ntvao.gstbev,;_L

Afctc&
n voor:

Onderw erp:
Hoge Gouwe 49

tel./doorkiesnr.:
588253
Ons kenmerk: MC97.528

datum:

2 9 JAN.
-1997

97.002429
Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe 49 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.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Hoge Gouwe 49 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 dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1483 is bebouwd. In 1862 vond een grote verbouwing
plaats waarbij het pand vrijwel geheel werd vernieuwd.
Beschrijving
Klein winkel/ woonhuis dat grotendeels urt 1862 dateert en is voorzien van een gepleisterde lijstgevel. Het
bestaat urt een begane grond, een verdieping en een zolder. Het mansardedak is gedekt met rode opnieuw
verbeterde Hollandse pannen.
De begane grond bezit links een venster met rolluik en rechts een kozijn met deur en bovenlicht.
De verdieping is voorzien va_n twee schuifvensters met gedeelde bovenramen.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries met "ANNO" " 1726" en een kroonlijst op drie
gedecoreerde consoles. In het dakvlak boven de voorgevel staat een recente dakkapel met twee draairamen.

Waardering
Het object Hoge Gouwe 49 is van belang omdat:
1J
het een klein winkel/ woonhuis is met een gevel uit het derde kwart van de negentiende eeuw;
21 de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen, met uitzondering van de kozijnen, nog intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand.

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

Hoogachtend,
IJA vnnnittAr .

