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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 
Paraat: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 26 februari 1997, nr. MC97.558, van de Monumentencom

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

Gouwe 75- 75a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2958, welk object 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Woonhuizen Gouwe 75 en 75a, p/a Hoge Gouwe 

75, 2801 LC Gouda , en is gesplitst in appartement D3411 A 1, welke eigendom is van mevrouw 

---~----_-_-_-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:,_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~'- e_n_ appartement 3411 A2 welke eigendom is 
van de heer _____________________ 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 Monumen t ennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Hoge Gouwe 75-75A is van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhu is uit de jaren dertig van de 

twintigste eeuw; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] het is gebouwd in de trant van de Nieuwe Zakelijkheid; 

5] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

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 Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat de eigenaren gehoord zijn en hebben ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 
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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; 

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 75 -75a, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 2958 (3411 A 1 t/m A2l, op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

2 5 MAART 1997 
\ 

ter en wethouders voornoemd, 

VERZû.NütJi 1 ArfL i9E2 
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Hoge Gouwe 75 -75A 
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SEC"TOR-5'1o 1 
Ons kenmerk: MC97.558 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe' 75 -75A 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 75-75A 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 aanvankelijk uit drie percelen bestond. Van het eerste is bekend dat het in ieder 
geval sinds 1486 is bebouwd en dat het tussen 1645 en 1700 "Leeuw sonder hooft" werd genoemd. Van het 
tweede pand was bekend dat het in ieder gevel sinds 1482 en van het derde sinds 1406 was bebouwd. Het 
derde pand werd in 1560 "Engelenborch en in 1669 "De lijnbaen" genoemd. 
Lange tijd bevond zich in bovengenoemde panden de schuilkerk (en latere Oud-katholieke kerk) de Tol. In 1882 
vond ten behoeve van deze kerk herbouw plaats en in 1913 werd de kerk rooms katholieke kerk gewijd aan Sint 
Jan Baptist. Het huidige dubbele woonh uis kwam in 1933 tot stand in opdracht van Sint Jan Baptist en naar een 
ontwerp van architect de Jong in de trant van de Nieuwe Zakelijkheid. De kerk verkocht het in 1957. 
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Beschrijving 
Dubbel woonhuis uit 1933 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het pand 
bezit een bakstenen voorgevel met diepliggend voegwerk en een plat dak waarvan de dakschilden zijn gedekt 
met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. 
Links bevindt zich een risaliet die is bekroond door een topgevel. De borstwering van de begane grond is aan de 
bovenzijde afgesloten door een rollaag. 
De begane grond bezit in de risaliet een kozijn met twee onder- en bovenramen gevuld met gekleurd glas-in-lood. 
Rechts daarvan bevindt zich een portiek met links en in de achterwand een kozijn met deur en bovenlicht. Boven 
het portiek bevindt zich een zware dorpel waarboven zich een bovenlicht met twee ramen bevindt. 
Het rechter geveldeel bevat een gekoppeld kozijn met drie onderramen en drie bovenlichten, die van elkaar zijn 
gescheiden door een zware dorpel. 
De verdieping bezit zowel in de risaliet als in het rechter geveldeel een gekoppeld kozijn met drie onderramen en 
drie bovenlichten, die van elkaar zijn gescheiden door een zware dorpel. 
De topgevel, die de risaliet bekroont, bevat een venster met onder- en bovenraam en een zware tussendorpel. 
Boven alle gevelopeningen is staand metselwerk aangebracht en alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. De 
topgevel is afgezet met een rollaag en pannen. Het rechter geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een 
uitstekende bakgoot. In het dakvlak hierboven bevindt zich een dakkapel met drie ramen en een plat dak. 

Waardering 
Het object Hoge Gouwe 75-75A is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis uit de jaren dertig van de twintigste eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het is gebouwd in de trant van de Nieuwe Zakelijkheid; 
5) 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 
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

-f ~cretaris, De voorzitter~ 


