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Sector Stadsontwikkeling 
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Nr.: 97 .5431 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: "" 1 JUN 7.0D~ 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 26 februari 1997, nr. MC97. 5 59, van de Monumentencom

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

Gouwe 89 -89a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3058, welk object 

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 Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Hoge Gouwe 89-89a is van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een winkel/ woonhuis van rond 1900; 

2) de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 

3] de detailleringen, met uitzondering van de pui nog grotendeels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5) het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont. 

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 winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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 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 89 -89a, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3058, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2 5 MAART 1997 

ter en wethouders voornoemd, 

VERZONDEN 1 ï APR. 1997 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Hoge Gouwe 89-89a 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 89-89a te Gouda. 

In de openbare vergadering van 17 februari 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 1368 is bebouwd. Tussen 1638 en 1716 stond het pand 
bekend onder de naam "De Passer". In 1900 kwam het huidige pand tot stand naar een ontwerp van H.J. 
Nederhorst jr. in de stijl van de Jugendstil. De roedenverdeling van de vensters alsmede de pui vertoonden de 
stijlkenmerken. In 1927 werd de pui gesloopt en alle makkelijk weg te halen Jugendstilkenmerken verwijderd. 

Beschrijving 
Winkel/ woonhuis bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het bezit een 
bakstenen gevel en een plat dak dak waarvan de dakschilden zijn gedekt met rode Hollandse pannen. 
De pui dateert in oorsprong uit het einde van de jaren twintig, maar is in de loop der tijd nogal gewijzigd. Links 
bevindt zich, boven een lage natuurstenen borstwering, een brede etalageruit. Rechts bevindt zich een thans met 
een glaspui dichtgezet portiek met in de linker wand de nieuwe deur naar de winkel en in de achterwand de deur 
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naar de bovenwoning. Het geheel is voorzien van een korte luifel die aan beide uiteinden steunt op een wandzuil. 
Boven de luifel bevond zich oorspronkelijk een reeks lichten. Dit is thans dichtgezet. Aan beide bovenzijden van 
de pui zijn de Jugendstil penantbekroningen behouden gebleven. De bovengevel is aan de linker zijde afgezet met 
een iets uitspringende penant die wordt bekroond door een natuurstenen gedecoreerde bekroning. De verdieping 
bevat links twee schuifvensters met erboven een gedecoreerde latei en een gele bakstenen segmentboog. 
Rechts is een rondboogvormig schuifvenster geplaatst. Om het bovenraam is een gele bakstenen rondboog 
gemetseld. 
Het linker geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een gedecoreerd fries met siermetselwerk, 
gedecoreerde houten steunen die aan de onderzijde met elkaar zijn verbonden door een lat en aan de bovenzijde 
een bakgoot. 
Het rechter geveldeel wordt bekroond door een topgevel waarvan de linker schuine zijde verder naar beneden 
toe doorloopt en onder een andere hoek, dan de rechter schuine zijde. De topgevel bevat in het midden een 
gekoppeld kozijn met in het midden een onder- en bovenraam met negenruits roedenverdeling. Dit wordt 
geflankeerd door twee lagere daairamen. Boven de drie ramen bevinden zich lateien en boven het middelste is 
tevens een gele bakstenen segmentboog gemetseld. Links van de vensterpartij bevindt zich een 
trapeziumvormige nis waarvan het veld is gevuld met siermetselwerk. De topgevel is verrijkt met vijf ankers in de 
Jugendstil. 
De schuine zijden van de topgevel zijn afgezet met een gestucte lijst en de top wordt bekroond door een hoger 
opgemetselde penant. Deze bekroning is verlevendigd met gestucte gedecoreerde onderdelen. In het dakvlak 
boven het linker geveldeel bevindt zich een authentieke dakkapel met drie gedecoreerde stijlen, twee ramen met 
elk een negenruits roedenverdeling en een lessenaarsdak. 

Waardering 
Het object Hoge Gouwe 89-89a is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een w inkel/ woonhuis van rond 1900; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de pui nog grotendeels intact zijn; 
4) de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont. 

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. 

l:!.?~gachtend, 

f De s~èretaris. De voorzitter, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.5431, van ~ 5 MAART 1997 

Monumentnummer: L I '-i 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUivffiNT. 
o e Gouwe 89-89a 
inkel/ woonhuis bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. 
et bezit een bakstenen gevel en een plat dak dak waarvan de dakschilden zijn gedekt me 

ode Hollandse pannen. 
e pui dateert in oorsprong uit het einde van de jaren twintig, maar is in de loop der tij 
ogal gewijzigd. Links bevindt zich, boven een lage natuurstenen borstwering, een bred 
talageruit. Rechts bevindt zich een thans met een glaspui dichtgezet portiek met in de linke 
and de nieuwe deur naar de winkel en in de achterwand de deur naar de bovenwoning. He 
eheel is voorzien van een korte luifel die aan beide uiteinden steunt op een wandzuil. Boven 
e luifel bevond zich oorspronkelijk een reeks lichten. Dit is thans dichtgezet. Aan beid 
ovenzijden van de pui zijn de Jugendstil penantbekroningen behouden gebleven. D 
ovengevel is aan de linker zijde afgezet met een iets uitspringende penant die word 
ekroond door een natuurstenen gedecoreerde bekroning. De verdieping bevat links twe 
chuifvensters met erboven een gedecoreerde latei en een gele bakstenen segmentboog. Recht 
s een rondboogvormig schuifvenster geplaatst. Om het bovenraam is een gele bakstene 
ondboog gemetseld. 
et linker geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een gedecoreerd fries met siermet

elwerk, gedecoreerde houten steunen die aan de onderzijde met elkaar zijn verbonden doo 
en lat en aan de bovenzijde een bakgoot. 

Eigenaar( s): 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 
Nummer(s): 3058 

vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 
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Vervolg omschrijving Hoge Gouwe 89-89a 

Het rechter geveldeel wordt bekroond door een topgevel waarvan de linker schuine zijde 
verder naar beneden toe doorloopt en onder een andere hoek, dan de rechter schuine zijde. De 
topgevel bevat in het midden een gekoppeld kozijn met in het midden een onder- en 
bovenraam met negenruits roedenverdeling. Dit wordt geflankeerd door twee lagere daaira
men. Boven de drie ramen bevinden zich lateien en boven het middelste is tevens een gele 
bakstenen segmentboog gemetseld. Links van de vensterpartij bevindt zich een trapeziumvor
mige nis waarvan het veld is gevuld met siermetselwerk. De topgevel is verrijkt 'met vijf 
ankers in de Jugendstil. 
De schuine zijden van de topgevel zijn afgezet met een gestucte lijst en de top wordt 
bekroond door een hoger opgemetselde penant. Deze bekroning is verlevendigd met gestucte 
gedecoreerde onderdelen. In het dakvlak boven he1: linker geveldeel bevindt zich een 
authentieke dakkapel met drie gedecoreerde stijlen, twee ramen met elk een negenruits 
roedenverdeling en een lessenaarsdak. 





beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 560545 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

• 
oorrectiebeslu it 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 97.5431 d.d. 25 maart 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

494 
Hoge Gouwe 89-89a 
gemeente Gouda GDA 01 D 3058 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Op het kadastrale perceel bevindt zich ook het pand Aaltje Bakstraat 4. Dit valt niet onder het monument. De 
kadastrale perceelsaanduiding had daarom moeten luiden GDA01 D 3058 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaand dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Hoge Gouwe 89-
89a te worden gevestigde op het perceel GDA 01 D 3058 gedeeltelijk zoals aangegeven op bijgevoegde 
kaart. 

Afgegeven d.d. 7 april 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdelinq Gebii:!dsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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monument 
monumentlijn 
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gew . 

gew . 

gew. 

gew , 

datum 28 ap~I 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo. Jnformalle 

bezoekadru : 
Antwerpst!weg 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
po stbus 1086 
2800 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Hoge Gouwe 89 en 89a 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 3058 gedeeltelijk 
Nummer(s) 

JR 
get. gez. 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monum ciotnumm cr 

494 


