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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A; 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: "' 1 JUN 2006, 

Overwegende, 
Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 26 februari 1997, nr. MC97.564, van de Monumentencom

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

Gouwe 16 -18, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 868, welk object 

eigendom is van de erven van L--------------------- '"-
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 vo lgt gewaardeerd is: 

Het object Lage Gouwe 16-18 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een pakhuis met bovenwoning uit het eerste kwart van 

de twintigste eeuw; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4) de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5) het houtwerk van de erker en het balkon alsmede het metselwerk van ambachtelijke 

vaardigheid getuigen. 

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 matig is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft in.gestemd 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 do·elmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennotà; 

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 Lage Gouwe 16-18 , kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 868, op de Ïijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2 5 MAART 1997 
r en wethouders voornoemd, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.5437, van 2 5 MAART 1997 

Monumentnummer: 1-1 qq 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 
a e Gouwe 16-18 
orspronkelijk parkhuis met bovenwoning met een voorgevel van rond 1915 bestaande ui 

en begane grond, een verdiepingen en een zolderverdieping. Het pand bezit een bakstene 
oorgevel met gele speklagen en een schilddak gedekt met rode Hollandse pannen. De pui i 
ecentelijk opnieuw ingevuld, maar links bevindt zich nog een kozijn met authentieke deur en 
en bovenlicht gevuld met glas-in-lood. De verdieping is in het midden voorzien van ee 
riezijdige erker met schuine zijden en rondom een gedecoreerde houten borstwering e 
edecoreerde bouten stijlen. De beide zijkanten zijn voorzien van één onder- en bovenraam 
n de voorzijde van twee draairamen en een bovenraam. De erker is aan de bovenzijd 
fgesloten door een hoofdgestel en is voorzien van een plat dak. Aan weerszijden van d 
rker is een smal schuifvenster geplaatst. De tweede verdieping bezit twee smalle schuifven
ters die een kozijn met twee openslaande deuren en een bovenlicht flankeren. De deure 
penen op een balkon met ballustrade, dat op het dak van de erker is gecreeerd. Boven all 
evelopeningen zijn strekken met gele en rode bakstenen gemetseld. Alle bovenramen zij 
evuld met glas-in-lood. 
e gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een fries met siermetselwerk en een bakgoot o 
edecoreerde klossen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

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

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 868 

KADASTRALE AANDUIDING 


