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Voor eensluidend afschrift 

Datum: _ Î JUN,JflîW 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief, nr . MC97.565, van de Monumentencommissie met betrekking tot 

het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Lage Gouwe 42, kadastraal 

bekend gemeente Gouda, sectie 8, nummer(s) 2960, welk object eigendom is van mevrouw 

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 Lage Gouwe 42 is van belang omdat: 

1] het een winkel/ woonhuis is uit het derde kwart van de negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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

dat volgens dit bestemm ingsplan 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 gehoord is en heeft 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 Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe 42, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie 8, nummer(s) 2960, 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 
urgem ester en wethouders voornoemd, 

de burgemeester, 

' APR, 1997 -
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Aan 

gemeente 
gouda 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Lage Gouwe 42 

Geacht college, 

Inleiding 
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gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Lage Gouwe 42 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 Lage Gouwe 42 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 Lage Gouwe 
enkele gedeelten door middel van een eigen naam, zoals Vismarkt (tussen de Wijdstraat en de Vissteeg) Heer 
Jan van der Goude's erf (tussen de Vissteeg en Achter de Vismarkt) Amsterdamsche of Leidsche Veer (tussen 
de Lange Groenendaal en de Turfmarkt) en tenslotte het Galgeveld (tussen de Nieuwehaven en het 
Regentesseplantsoen). De gehele straat werd ook wel Oost of Zuid-Gouwe genoemd. De kavels langs de 
verschillende gedeelten van de Lage Gouwe werden grotendeels vanaf voor 1335 tot 1350 uitgegeven. 
Van dit perceel is bekend dat het in ieder geval sinds 1494 is bebouwd. Het huidige pand is in het derde kwart 
van de negentiende eeuw tot stand gekomen. 

Beschrijving 
Winkel/ woonhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw, bestaande uit een begane grond, een 
verdieping en een zolderverdieping. Het pand bezit een schilddak met rode tuile-du-Nordpannen • en een 
bakstenen gevel. 
De pui ,bestaat uit drie pilasters en een overspannende puibalk. Links bevindt zich een etalage boven een 
borstwe ring en rechts een deur. Tegen het bovenlicht boven de deur en het bovenste deel van de etalage is een 
lichtbak geplaatst. 
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De eerste verdieping bevat twee schuifvensters met onderramen met een vierruits roedenverdeling en gedeelde 
bovenramen. Boven de vensters zijn strekken gemetseld. Tussen de strekken bevindt zich een rozetanker. 
De tweede verdieping bevat twee lage vensters met elk een gedeeld raam en erboven een rollaag. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst waarboven een recente dakkapel met vier 
draairamen. 

Waardering 
Het object Lage Gouwe 42 is van belang omdat: 
1] het een winkel/ woonhuis is uit het derde kwart van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels 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 
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541342 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

• 
correctiebesluit 

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

Bij BenW-beslu it nr. 97.5442 d.d. 25 maart 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

500 
Lage Gouwe 42 
gemeente Gouda GDA 01 8 2960 

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

Het perceel GDA01 B 2960 bestaat uit twee afzondelijke panden, waarvan het linker deel met het adres 
Lage Gouwe 46 is aangewezen als Rijksmonument. Uit de beschrijving van het monument is gebleken dat 
de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument uitsluitend gevest igd is op het adres Lage Gouwe 42 
en dat de beperking gevest igd dient te worden op het perceel GDA01 B 2960 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B 2960 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 7 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namensd~ 
HP.t hnnfrlfvrinÁP. rifdAling Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo • informatie 

bezoekad,es: .fl!!
Antworpuwctg 5 
2803 PB o ouda 

postadres: 
postbus 1086 
2300 BS Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres schaal: 

Lage Gouwe 42 1:2!,0 

formaat: 

Kadastraa l bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 2960 gedeeltelijk 

monumenlnummer 
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