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Paraaf:

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 26 februari 1997, nr. MC97.570,

van de Monumentencom-

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst

van het object Lage

Gouwe

2948;

74,

kadastraal

bekend

gemeente

Gouda, sectie

8, nummer(s)

eigendom is v_
a_n=::=====================::::=.--------------------is gebleken dat het object

welk

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

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Lage Gouwe 74 is van belang omdat:
1]

het een goed voorbeeld is van een kaaspakhuis uit het eerste kwart van de negent iende

2]

eeuw;
de gevelindeling evenwichtig

is;

3]

de detailleringen nog geheel intact zijn;

4]

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

5]

het pand herinnert aan de periode dat in Gouda veel kaas lag opgeslagen.

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West;
dat vo lgens dit bestemmingsplan

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen Il

heeft;
dat het object in gebruik is als kleine industrie;
dat de bouwkundige

toestand van het object slecht is;

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting
het voornemen tot dit besluit;

en geen bezwaar hebben gemaakt tegen

- 2 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 Lage Gouwe 74, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie B, nummer(s) 2948, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Monumentenverordening;

ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Lage Gouwe 74 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.
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten behoeve van het
Monumenten Inventarisatie Project.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst van Lage Gouwe 74 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 we l 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. Tot circa 1850 stonden hier twee
panden. In 1655 werd één van beide "De twee calckdragers" genoemd en in 1710 stond één pand bekend als
"De drie harmijne carsaijen".
De panden werden voor 1850 samengevoegd en door predikant Dirck van Hinlopen Labberton werd er voor een
korte tijd een bewaarschool gevestigd. In 1917 werd het toenmalige pand gesloopt en werd een kaaspakhuis
opgetrokken in opdracht van kaashandelaar M.T . Moons.

Beschrijving
Kaaspakhuis van rond 1920 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. De
bakstenen gevel is verlevendigd met gestucte en gele bakstenen speklagen. Het mansardedak is gedekt met rode
Hollandse pannen.
De pui bevat in het midden een kozijn met een getoogde bovendorpel, dubbele deuren met rooster en een
bovenlicht met vijfruits roedenverdeling. Aan weerszijden bevinden zich getraliede vensters met twee draairamen
en een bovenraam met drieruits roedenverdeling.
De eerste verdieping bevat in het midden een kozijn met een getoogde bovendorpel, dubbele deuren met rooster
en een bovenlicht met vijfruits roedenverdeling. Aan weerszijden bevinden zich vensters met twee draairamen en
een bovenraam met drieruits roedenverdeling. Boven alle gevelopeningen van de begane grond en de eerste
verdieping zijn segmentbogen met gele en rode bakstenen gemetseld. De boogvelden boven de vensters zijn
gevuld met siermetselwerk. De wisseldorpels en de kalven zijn geprofileerd.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries met siermetselwerk, gedecoreerde klossen en een
bakgoot. In het midden breekt een uitgemetselde stenen topgevel door de goot heen. De topgevel is aan de
beide zijden afgezet met uitgemetselde en van siermetselwerk voorziene penanten op gestucte gedecoreerde
kraagstenen. De penanten zijn hoger opgetrokken dan de topgevel en bekroond door gedecoreerde gestucte
opzetstukken.
In het midden bevindt zich een kozijn met twee deuren en een bovenlicht. De top van de gevel wordt bekroond
door een uitgemetselde en van siermetselwerk voorziene penant op gestucte gedecoreerde kraagstenen, die
eveneens wordt bekroond door een gedecoreerd gestuct opzetstuk.
Uit recente luchtfoto's blijkt dat op het achterterrein een lang kaaspakhuis met bakstenen gevels en een schilddak
gedekt met rode Hollandse pannen staat.
Waardering
Het object Lage Gouwe 74 is van belang omdat:
11 het een goed voorbeeld is van een kaaspakhuis uit het eerste kwart van de negentiende eeuw;
21
de gevelindeling evenwichtig is;
31 de detailleringen nog geheel intact zijn;
4]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
het pand herinnert aan de periode dat in Gouda veel kaas lag opgeslagen.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
Monumen tenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst.

Ho~achtend,

f

De se~faris,

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

541357
correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 97.5413 d.d. 25 maart 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd, met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

505
Lage Gouwe 74
gemeente Gouda GDA 01 B 2948

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Het perceel GDA01 B 2948 is op 24 november 2003 samengevoegd met een deel van het perceel GDA01 B
2992 en op 8 december 2003 wederom samengevoegd met een deel van perceel GDA01 B 3691 en thans
bekend onder nummer GDA01 B 3696. Tevens is het perceel bij akte deel 40633 nummer 43 dd 3 maart
2005 gesplitst in appartementen met het nummer GDA01 B 3716 A01 Urn A03 , waaraan bij besluit 38 dd 18
december 2003 de adressen Lage Gouwe 74a en 74b zijn toegekend . Gelet op het bovenstaande kan de
publiekrechtelijke beperking gemeentelij k monument worden gevestigd op het gehele perceel GDA01
B 3696 en de appartementen GDA01 B 3716 A01 , A02 en A03 .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op de
percelen
gemeente Gouda, GDA 01 sectie 8 3696, 3716 A01, 3716 A02 en 3716 A03, zoals op bijgevoegde tekening
is aangegeven ,

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008 .
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Adres

Lage Gouwe 74, 74a en 74b
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schaal:
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Geo - Informatie
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Antwerpseweg 5
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B
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