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Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 97.5428 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrifl 

Datum: - 1 11 IN ?n!ln 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 26 februari 1997, nr. MC97.556, van de Monumentencom 

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

Gouwe 53-55, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3164, welk object 
eigendom is van de heer ___________________ _, is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschrijv ing; 

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 53-55 is van belang omdat: 

11 het een woonhuis is met een waarschijnlijk zestiende -eeuwse kern en gevel, waarvan 

de voorgevel en de kap in de jar~n vijftig van de twintigste eeuw deels werd gewijzigd; 

21 de gevelindeling ondanks de wijziging evenwichtig is; 

31 de detailleringen van de voorgevel nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

51 de kaaspakhuizen op het achterterrein herinneren aan de vroegere functie van het pand. 

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

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

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als werkplaats/woning; 

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 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; 
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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 Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Hoge Gouwe 53 -55, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3164, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2 5 MAAAT.1997 

ester en wethouders voornoemd, 
afts_ de buraemeester. 
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Hoge Gouwe 53-55 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe 53-55 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 53-55 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 17 februari 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 1430 is bebouwd. Tussen 1514 en 1542 stond het 
bekend als "In Vranckenham". Rond 1880 kwam dit pand samen met het buurpand nummer 57, in handen van 
één eigenaar. Nummer 57 werd in 1935 in opdracht van kaaskoper P.G.' Teekens, vernieuwd en op het terrein 
achter beide panden kwamen twee kaaspakhuizen tot stand. Tegen de achterzijde ervan bevindt zich een ouder 
pakhuis. 
In 1957 werden de gevel en de kap van 53-55 gewijzigd. De toenmalige halsgevel bleek zo slecht dat hij voor 
wat betreft de top werd gedemonteerd en er werd een plat dak met dakschilden gerealiseerd. 



Beschrijving 
Voorgeve l 
Woonhuis/ bedrijfsruimte met een oude kern waarvan ,de gestucte voorgevel met schijnvoegen en -strekken in 
1957 werd gewijzigd. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het platte 
dak is voorzien van dakschilden gedekt met gesmoorde tuile-du-Nordpannen. 
De begane grond bezit een kozijn met links een deur, geprofileerd kalf en een bovenlicht, in het midden een kozijn 
met dubbele deuren, geprofileerd kalf en een bovenliclht en rechts een venster met rolluik. Het geheel wordt 
overspannen door een geprofileerde puibalk. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waartussen zich een gevelsteen bevindt met het jaartal 1547 
Ter hoogte van de bovendorpels bevinden zich drie ankers. 
De verdieping is voorzien van een gevelsteen met het jaartal 1547. 
De zolderverdieping is voo rzien van een venster met twee draairamen. De gevel volgt de vorm van het platte dak 
met dakschilden en is afgezet met een gestuct band die aansluit op schouderstukken, die bewaard zijn gebleven 
na de verw ijdering van de halsgevel. 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel is gepleisterd, erg dik en vermoedelijk deels een restant van de muur van een vroeger buurpand. 
Hij is van een reeks kruisvormige ankers voorzien. Op de begane grond bevinden zich in het midden twee 
roosters boven elkaar. De verdieping is in het midden voorzien van een gekoppeld kozijn met drie schuiframen. 
De twee rechter bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Rechts bevindt zich een schuifvenster. De geve l is aan 
de bovenzijde afgesloten door een bakgoot. 
Tegen de achterzijde is een eveneens gepleisterde aanbouw geplaatst met plat dak. Hierop is een dakterras 
gecreeerd. 

Kaaspakhuizen op achterterrein 
Op het achterterrein bevinden zich drie pakhuizen, waarvan één ouder, dat in gebruik is geweest bij een 
stroopwafelfabriek en twee kaaspakhuizen uit 1935. Het oudere pakhuis bezit gepleisterde gevels en stalen 
ramen. De beide recentere pakhuizen zijn voorzien van bakstenen gevels en elk een schilddak gedekt m et rode 
tu ile--du-Nordpannen. De drie pakhuizen zijn inwendig met elkaar verbonden. 

Inw endig 
Tijdens een bezoek ter plaatse op 25 februari 1997 bleek dat het voorhuis op de begane grond en de eerste 
verdieping grotendeels in het bezit is van een eikenhouten plafond met kinderbinten, spreidsel en moerbalken. Op 
de begane grond zijn de stijlen en korbelen verdwenen . Op de verdieping is nog een aantal st ijlen aanwezig en 
één korbeel. 
Op de begane grond bevinden zich in het voorste gedeelte rechts twee naast elkaar aangebracht haardgewe lven. 
In de linker zijmuur zijn diverse nissen bewaard die wellicht kunnen duiden op doorgangen naar een voorma lig 
buurpand. 
De eigenaresse meldde tenslotte dat onder het pleisterwerk van de voorgevel, bij reparaties vakwerk tevoorschijn 
kwam. 

Waardering 
Het object Hoge Gouwe 53-55 is van belang omdat: 
1] het een woonhu is is met een waarschijnlijk zestie11de-eeuwse kern en gevel, waarvan de voorgevel en de 

kap in de jaren vijftig van de twint igste eeuw deels werd gewijz igd; 
21 de gevelindeling ondanks de wijziging evenwichtig is; 
3] de detailleringen van de voorgevel nog grotendeels intact zijn; 
41 de gevel zich goed voegt in de straatwa nd; 
5] de kaaspakhuizen op het achterterrein herinneren aan de vroegere functie van het pand. 



Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commiss ie 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, 

C De secretaris, De voorzitter, 


