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Paraaf:
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 26 februari 1997, nr. MC97.569,

van de Monumentencom -

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
Gouwe

66-68,

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s)

eigendom is van mevrouw

van het object Lage
1288,

welk object

· , 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",
opgenomen

in de Monumentennota

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is:
Het object Lage Gouwe 66-68 is van belang omdat:
1]

het

een winkel/

woonhuis

is met een voorgevel

uit

het laatste

kwart

van

de

negentiende eeuw;
2]

de gevelindeling, met uitzondering van de pui en de kroonlijst, evenwichtig

3]

de detailleringen,

is;

met uitzondering van de pui en de kroonlijst, nog grotendeels intact

zijn;

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

5]

het metselwerk ambachtelijke vaardigheid bezit;

6]

het pand een oude kern bezit.

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West;
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

de grond waarop het object staat de bestemming Wonen- en

heeft;

dat het object in gebruik is als winkel/woning;
dat de bouwkundige

toestand van het object slecht is;

- 2 dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting,
Rib in een telefoongesprek

met mevrouw

maar dat op 26 februari 1997 de heer H.LJ.

8. Van den Berg bezwaar heeft gemaakt

plaatsing van het object Lage Gouwe 66 op de gemeentelijke monumentenlijst.

tegen

Zijn bezwaren

hielden het volgende in :
- eigenaren van kleine monumenten schieten er financieel niets mee op; alle subsidiegelden
naar de grote monumenten
- de heer Rib ziet geen reden waarom

het

pand Lage Gouwe

gaan

66 op de gemeentelijke

monumentenlijst geplaatst zou moeten worden.
- ho ewe l de heer Rib accoord gaat met het feit dat de gevel beeldbepalend is vreest hij een
onderhoudsverplichting
van het pand opgelegd te krijgen.
- de heer Rib heeft bezwaar tegen de manier waarop de procedure verloopt . Het initiatief

tot

plaatsing komt van de zijde van de gemeente. De gemeente zou van plaatsing af moeten zien
wanneer de eigenaar hiermee niet instemt.
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 rest auratie van monumentale

onderdelen de Subsidieve ror dening Stadsvernieuw in g van

toepassing is;
dat overigens

bij toepassing

gelijkheid van het monument;

van deze verordening

rekening is gehouden met de gebruiksmo-

Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing

van het object

Lage Gouwe

66-68,

kadastraal

bekend

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 1288, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste
lid van de Monumentenverordening;
Il.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,
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correspond entie-adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoon 0182 - 588248
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Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA

Onderwerp:
Lage Gouwe 66 -68

tel ./doorkiesnr.:
588253

datum :

2 6 fEB.1997

Ons kenmerk: MC97.569

Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen éJdviesuit te brengen over Lage Gouwe 66 -68 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 comm issie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Lage Gouwe 66-68 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, zoal's Vismarkt (tussen de Wijdstraat en de Vissteeg) Heer
Jan van der Goude's erf (tussen de Vissteeg en Achter de Vismarkt) Amsterdamsche of Leidsche V eer (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 1408 is bebouwd. In de negentiende eeuw werd het pand
in gebruik genomen als pakhuis. In 1883 werd het pand deels verbouwd ':-'aarbijde voorgevel tot stand kwam .
Beschrijving
Winkel/ woonhuis met een oude kern en een voorgevel uit 1883. Het pand bestaat uit een begane grond, een
verdieping en een zolderverdieping. Het bezit een bakstenen lijstgevel en een schilddak met gesmoorde
verbeterde Hollandse pannen.
De begane grond is gepleisterd en voorzien van schinvoegen en hij bezit in het midden een kozijn met dubbele
deuren en erboven een snijraam. Aan weerszijden van het snijraam bevindt zich een gevelopening met een
rooster. Rechts bevindt zich een kozijn met deur en dichtgezet bovenlicht. De pui is aan de bovenzijd e afgesloten
door een geprofileerde lijst.

De eerste verdieping is voorzien van drie T-vensters en de zolderverdieping van drie lage vensters met gedeelde
naar binnenvallende ramen. Alle vensters van de eerste en de zolderverdieping bezitten afgeronde bovenhoeken,
zijn omgeven door geprofileerde gestucte lijsten, die in het midden bovenaan voorzien van een akroterie.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een vernieuwde kroonlijst, die afwijkt van het origineel.
Waardering
Het object LageGouwe 66-68 is van belang omdat:
1]
het een winkel/ woonhuis is met een voorgevel uit het laatste kwart van de negentiende eeuw;
2]
de gevelindeling, met uitzondering van de pui en de kroonlijst, evenwichtig is;
3]
de detailleringen, met uitzondering van de pui en de kroonlijst, nog grotendeels intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
het metselwerk ambachtelijke vaardigheid bezit;
6]
het pand een oude kern bezit.
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,
OP. vnnr7ÎttP.r .
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