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Voor eensluidend afsc~ 

Datum: - 1 JUN/2nnfi/ 

Paraaf: ____ ._ ___ ..... ,_ 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 21 maart 1989, no. 88141, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen
tenlijst van de panden Turfmarkt 77/79, kadastraal bekend gemeente Gouda. sectie 
B, no. 3194, welke panden eigendom zijn van ._ _____ ~------~ 
'--------~~ ~~-~--:-- ' is gebleken, dat het hier panden betreft van belang 
vanwege hun architectonische en stedebouwkundige aspecten zoals weergegeven op 
de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de monumentencie. uitgebrachte 
advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Wonen I heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering 
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van de panden Turfmarkt 77 en 79, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 3194, op de lijst als bedoeld in arti
kel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

-------- GOUDA, 2 4 OKT. 1989 
3URGEMEESTER EN WETHO~ERS VOORNO~ 
De secretaris. lóiÏJburaem~t~; ~ / 
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De monumentencommissie is werkzaam aan een inv entar isati e van de 
meest b eschermenswaardige pand en i n de binnenstad van Gouda. 
Als eerste fase h eeft de commiss i e de Turfmarkt/Blauwstraat ter 
hand geno men , gelet op de ligging van dit gebied in de A-z6ne van 
het beschermd stadsgezi cht van Gouda en het feit, dat het 
historisch karakter van structuu r , bebouw i ng en ru i mte lijke 
inrichting goed bewaard zi jn. 
De commissie is van mening dat handhaving van het historisch 
karakteristieke beeld ter p laa tse mede kan worden gewaarborgd 
door h et plaatsen van een aanta l panden op de gemeenteli jk e 
monumentenlijst. 
In verband hiermee 
plaatsing op de 
Turfmarkt 77 en 79 

brengt de commi ssie u thans advies uit over de 
gemeenteli jk e monumentenli j st van de panden 
te Gouda . 

In de openbare vergadering van 21 december 1988 heeft d e commis
sie he t door h aar uit te brengen advies over de ze panden behan
deld. 

Beknopte geschiedenis Tu rfmarkt 77 
Sind s 1369 vormde dit perceel een gehee l 
1621 vond ee n spl i tsing p l aats . In 1656 
Gemeen te eigenaar van het pand, terwijl het 

bijlagen 

met Turfma rk t 79. In 
was de Doopsgezin d e 

in 1741 in handen 

correspondentie uitsluitend richten aan 
het postadres met verme lding van 
de datum en het kenmerk van deze brief. 



kwam van de Joodse Gemeente. Uit de gevelafdekking, aansluitend 
op Turfmarkt 79 , blijkt de eenheid van deze percelen. 

Beschrijv i ng van het pand 
Een smal woonhuis, bestaande uit een begane grond , een verd i eping 
en een zolder, gedekt met een lessenaarsdak, dat aansluit op het 
aangrenzende pand Turfmarkt 79. Het dak is belegd met ro de Hol
landse pannen. 
De voorgeve l , op vlucht gebouwd, heeft een kwart cirkelvormige 
top en is wit gepleisterd met in de specie getrokken voegen bij 
wijze van natuursteenimitatie . 
Op de begane grond bevindt zich links in de g evel een deur met 
bovenlicht en rechts daarvan een venster met een schuifraam. 
Op de verd i eping is in het midden van de gevel een venster met 
een zesruits schuifraam geplaatst Direct daarboven b evindt zich 
op de zolderverdieping een zesruits schuifraam met horizonta l e 
verdeling. 
De gevel wordt be~indigd door een rollaag, die begint bij een 
aanzetsteen aan de linkerkant van d e gevel . 

Waardering 
Het pand Turfmarkt 77 is van belang, omdat: 
1] het in oorsprong een kleine woning uit de eerste helft van de 

17de eeuw is . 
2] het bouwhistorisch een ee nhe i d vormt met h et aangrenzende pand 

Turfmarkt 79 
3] goed past in de gevelwand van dit grachtgedeelte. 

Beknopte aeschiedenis Turfmarkt 79 
Van 1369 tot 1621 vormde dit perceel één geheel met het aangren
ze nde Turfmarkt 77 . Omstreeks 1800 was de Joodse Gemeente eige 
naar van h e t pand. Circa 1840 vestigde zich er een p ijpenmaker. 
Uit h et j aar 1862 is een verbouwing bekend. Vanaf circa 1960 
maakt het pand onderdeel uit van een aardewerhfabriek. 

Beschrijving van het pand 
Een woonhuis met een op vlucht gebouwde wit gepleisterde lijst
gevel, waarvan de bouwmassa waarschi j nli j k uit de 17de eeuw da
teert. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en 
een zolder , die gedekt is door een schilddak met rode Hollandse 
pannen. 
Op d e begane grond wordt een venster met een T-schuifr aam geflan
keerd door tw ee deu ren met een relatief hoog bovenlicht, voorzien 
van een vierruits roedenver d elin g, waarvan een roede ontbreekt. 
De begane grond en de verdieping zi jn van elkaar gescheiden door 
een relatief zware puibalk. Op de verdieping z ijn twee vensters, 
voorzien van schuiframen met een zesrruits roedenverdeling , sym
metrisch in d e g evel geplaatst . 
De gevel wordt b eäi ndigd door een kroonlijst, die aan de linker
kant buiten de gevel steekt. 

Waardering 
het pand Turfmarkt 79 is van belang omdat: 
1] h et een goed voorbee l d is van een in oorsprong 17de eeuws 

woonhuis in traditione l e vormgeving. 



2] het bouwhistorisch een een h e id vormt met het aangrenzende pand 
Turfmarkt 77. 

J ] het wat schaal en maat betreft goed past in de gevelwand van 
dit grachtgedeelte. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie deze panden een 
monument i n de zin van artikel 1, lid 1 van de Monumentenver
ord ening. Zij adviseert u dan ook deze panden te plaatsen op de 
gemeentelijke monumen t enli jst . 

_{ogacht end , ili~, s/~c:reta:ris, De voo~zi ,i;:Aer ,. 



Behoort bij besluit bur emeester en 
Plaatse 1 ij ke aanduiding: Gouda 

wethouders var\.1 tJ (1l\l, i9?o9J , no. 5676 
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordenin. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turf markt 77 

Een smal woonhuis, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zol
der, gedekt met een lessenaarsdak, dat aansluit op het aangrenzende pand 
Turfmarkt 79. Het dak is belegd met rode hollandse pannen. 
De voorgevel, op vlucht gebouwd, heeft een kwart cirkelvormige top en is wit 
gepleisterd met in de specie getrokken voegen bij wijze van natuursteenimi
t at ie. 
Op de begane grond bevindt zich links in de gevel een deur met bovenlicht en 
rechts daarvan een venster met een schuifraam. 
Op de verdieping is in het midden van de gevel een venster met een zesruits 
schuifraam geplaatst. Direct daarboven bevindt zich op de zolderverdieping 
een zesruits schuifraam met horizontale verdeling . 
De gevel wordt beëindigd door een rollaag, die begint bij een aanzetsteen 
aan de linkerkant van de gevel. 

Turfmarkt 79_'8, \ 

Een woonhuis met een op vlucht gebouwde wit gepleisterde lijstgevel, waarvan 
de bouwmassa waarschijnlijk uit de 17de eeuw dateert. Het pand bestaat uit ee 
begane grond, een verdieping en een zolder, die gedekt is door een schilddak 
met rode hollandse pannen. 
Op de begane grond wordt een venster met een T-schuifraam geflankeerd door 
twee deuren met een relatief hoog bovenlicht, voorzien van een vierruits roe
denverdeling, waarvan één roede ontbreekt . 
De begane grond en de verdieping zijn van elkaar gescheiden door een relatief 
zware puibalk. Op de verdieping zijn twee vensters, voorzien van schuiframen 
met een zesruits roedenverdeling, symmetrisch in de gevel geplaatst. 
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst, die aan de linkerkant buiten de 
gevel steekt. 
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 21 maart 1989, no. 88141, van de 
Monumentencommissi e met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen
tenlijst van de panden Turfmarkt 77/79/81, kadastraal bekend gemeente Gouda 
sectie B, no. 3194, welke panden eigendom zijn van ._ __________ , 

is gebleken, dat het hi er panden betreft van 
belang vanwege hun architectonische en stedebouwkundige aspecten zoals weergege
ven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de monumentencie. 
uitgebrachte advi es; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West; 

dat volgens dit bestemmi ngsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Wonen I heeft; 

dat het pand in gebrui k is al s woning; 

dat de bouwkundige toestand van het pand slecht is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering 
van het pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bi j toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebrui ksmogel ijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I . over te gaan tot plaatsing van de panden Turfmarkt 77 en 79-81, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 3194, op de lijst als bedoeld in arti
kel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stel len de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 2 3 JAN. 1~;;u 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
De secretaris, De burgemeester, 
De uitgaande brief il d . 
gotckend ctoor / e uitgaande brief is . 

/ getekend door 
,H(')(etaris 

Burgemeest~ 



Aan 

gemeente 
gouda 

het college van burgemeester en 
wethouders van 
GOUDA, 

onderwerp 
Turfmarkt 77 en 79 

ons kenmerk 
nr . 88141 

toestel 
88253 

monumentencommissie 
bezoekadres : 
gebouw de zwaluw 
stationsplein 3, gouda 

secretariaat: 
stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 01 820 - 13800 

Î INGEKO MEN · 

1 4 JUNi 1989 

No. 

f 
<:;E :T;~m Se? 1~t1 '•)Ufl .-=~~-ltff Vèrz~ 

Geacht college, f ctc3~-:!i::~--=-,= 
Inleiding ol~~J:, )~_Q~~1~ O:~ë)le,~ l,1,jr 

De monumentencommissie is werkzaam aan ee6 inventarisatie van de 
meest beschermenswaardige panden in de binnenstad van Gouda . 
Als eerste fase he eft de commissie de Tu rfmarkt /Blau wstraat ter 
hand genom en , gelet op de ligging van dit gebied in de A-zêne van 
het beschermd stadsgezicht van Gouda en het feit, dat het 
historisch karakter van structuur, bebouwing en ruimtelijke 
inrichting goed bewaard zi jn . 
De commissie is van mening dat handhaving van het histo r isch 
karakteristieke b eeld ter plaatse mede kan word e n gewaarborgd 
door het plaatsen van een aantal panden op de g emeentel ijke 
monumentenlijst. 
In verband hi ermee 
plaatsing op de 
Tu r fmarkt 77 en 79 

brengt de commissie u thans advies uit over de 
g emeentel ijke monumentenlijst van de panden 
te Gouda. 

In de openbare vergadering van 21 december 1988 heeft de commis
sie het door haar uit te brengen advies ove r deze panden beha n
deld. 

Beknopte geschiedenis Turfmarkt 77 
Sinds 1369 vormde dit perceel een geheel met 
1621 vond een splitsing plaats. In 1656 was 
Gemeente eigenaar van het pand, terwijl h e t in 

bijlagen 

Turfmarkt 79. In 
de Doopsg ez inde 

1741 in handen 

correspondent ie uitsluitend rich ten aan 
het postadres met vermelding van 
de datum en het kenmerk van deze brief. 



kwam van de Joodse Gemeente. Uit de gevelafdekking, aansluitend 
op Turfmarkt 79, blijkt de eenheid van deze percelen. 

Beschrijving van het pand 
Een smal woonhuis, bestaande uit een begane grond, een verdieping 
en een zolder, gedekt met een lessenaarsdak, dat aansluit op het 
aangrenzende pand Turfmarkt 79. Het dak is bel eg d met rode Hol
landse pannen. 
De voorgevel, op vlucht gebouwd, heeft een kwart cirkelvormige 
top en is wit gepleisterd met in de specie getrokken voegen bij 
wijze van natuursteenimitatie. 
Op de begane grond bevindt zich lin ks in de gevel een deur met 
bovenlicht en rechts daarvan een venster met een schuifraam. 
Op de verdieping is in het midden van de gevel een venster met 
een zesruits schuifraam geplaatst. Direct daarboven bevindt z ich 
op de zo lderverdieping een zesruits schuifraam met horizontale 
verdeling. 
De gevel wordt beëindigd doo r een rollaag, die begint b ij een 
aanzetsteen aan de linkerkant van de gevel. 

Beknopte aeschiedenis Turfmarkt 79 
Van 1369 tot 1621 vormde dit perceel één geheel met het aangren
zende Turfmarkt 77. Omstreeks 1800 was de Joods e Gemeente eige
naar van het pand. Circa 1840 vestigde zich er een pijpenmaker. 
Uit het jaar 1862 is een verbouwing bekend. Vanaf circa 1960 
maakt het pand onderdeel uit v an een aardewerkfabriek. 

Beschriiving van het pand 
Een woonhuis met een op vlucht gebouwde wit gepleisterde lijst 
gevel, waarvan de bouwmassa waarschijnlijk uit de 17de eeuw da
teert. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en 
een zolder, die ged ekt is door een schilddak met rode Hollandse 
pannen. 
Op de begane grond wordt een venster met een T-schuifraarn geflan
keerd door twee deuren met een relatief hoog bov en licht, voorzien 
van een vierruits roe denverdeling, waarvan één roede ontbreekt. 
De began e grond en de verdieping zijn van elkaar gescheiden door 
een relatief zware puibalk. Op de verdieping zijn t wee vensters, 
voorzien van schuiframen met een zes~ruits roedenverdeling, sym
metrisch in de gevel geplaatst . 
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst, die aan de linker
kant buiten de gevel steekt. 

Waardering 
d e panden Turfmarkt 77 en 79 zijn van belang omdat: 
1) het goede voorbeelden ziJn van in oorsprong 17de eeuwse 

woonhuizen in traditionele vormgeving. 
2] ze met elkaar bouwhistorisch een eenheid vormen. 
3] ze wat schaal en maat betreft goed passen in de gevelwand 

van dit grachtgedeelte. 



Conclusie 
Gelet op het bover1staande acht de commissie deze panden een 
monument in de zin van art i kel 1, lid 1 van de Monumentenver
ordening. Zij adviseert u dan ook deze panden te plaatsen op de 
gemeenteli j ke monumentenli j st. 

f\ ogachtend, 
se<l!)retar:.:i s . 



Behoort bij besluit burqemeester en 
Plaatselijke aanduiding: Gouda 

wethouders varl1 D uri:.. r~r;, ' no. 5676 

1 
Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordeninq. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Turf markt 77 

Een smal woonhuis, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zol
der, gedekt met een lesse naarsdak , dat aansluit op het aangrenzende pand 
Turfmarkt 79. Het dak is belegd met rode hol landse pannen. 
De voorgevel, op vlucht gebouwd, heeft een kwart cirkelvormige top en is wit 
gepleisterd met in de specie getrokken voegen bij wijze van natuursteenimi
t at i e . 
Op de begane grond bevindt zich links in de gevel een deur met bovenlicht en 
rechts daarvan een venster met een schuifraam . 
Op de verdieping is in het midden van de gevel een venster met een zesruits 
schuifraam geplaatst . Direct daarboven bevindt zich op de zolderverdieping 
een zesruits schuifraam met horiz ontale verdeling. 
De gevel wordt beëindigd door een rollaag, die begint bij een aanzetsteen 
aan de linkerkant van de gevel . 

Turfmarkt 79_S,\ 

Een woonhuis met een op vlucht gebouwde wit gepleisterde l i j stgeve l, waarvan 
de bouwmassa waarschijnlijk uit de 17de eeuw dateert. Het pand bestaat ui t een 
begane grond, een verdieping en een zolder, die gedekt is door een schilddak 
met rode hollandse pannen. 
Op de begane grond wordt een venster met een T-schuifraam geflankeerd door 
twee deuren met een relatief hoog bovenl icht , voorzien van een vierruits roe
denverdeling, waarvan één roede ontbreekt. 
De begane grond en de verdieping zijn van elkaar gescheiden door een relatief 
zware puibal k. Op de verdieping zijn twee vensters, voorzien van schuifr amen 
met een zesruits roedenverdeling, symmetrisch in de gevel geplaatst. 
De gevel wordt beëindigd door een kroonlijst, die aan de linkerkant buiten de 
gevel steekt . 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nu mmer 560533 

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-besluit nr. 5676 d.d. 10 oktober 1989 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

51 
Turfmarkt 77 en 79 
gemeente Gouda GDA 01 B 3194 

De panden Turfmarkt 77 en 79 zijn aangewezen als één gemeentelijk monument. In de administratie is het 
besluit dubbel opgenomen , met het gevolg dat hier twee monumentnummers aan toegekend zijn en wel 51 
en 166. Voor beide monumenten zou dan op het kadastrale perceel de beperking Gemeentelijk Monument 
gedeeltelijk gevestigd moeten zijn . 
Het betreft hier echter een bouwkundige eenheid met een beperking voor het gehele perceel. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande, wordt monumentnummer 166 ingetrokken. De beperking Gemeentelijk 
Monument met betrekking tot het pand Turfmarkt 77-79 is gevestigd op het gehele perceel GDA 01 B 3194, 
volgens bijgevoegd kaartje . 

Afgegeven d.d. 31 maart 2009 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van1Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



monument 
monumentlijn 

2732 

3196 

3194 

3414 

3195 

3495 

gew. 
gew. 
gew. 
gew. 

dalum 2 apri l 2009 omschrijving 

MONUMENTE~TEKENING 

diens t : 
Ruimtelij ke Ontwi kkeli ng 
en Beheer 

afdelin g : 
Beheer Openbare Ruim te 
Geo • Informatie 

bezoekad res : -
Ant,.v erpse weg 5 
2803 PB Gouda 

Adres 
Turfmarkt 77-79 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3194 
Nummer(s) 

31 

3433 

3497 

JR 

get. gez. 

schaal : 
1:250 

formaat: 
A4 

postadres : 
poslbus 1086 
2800 se Gouda 

gemee nte 1----- - --- ---------~ m-on_u_m_en-,n-'-um_ m_ e-, ------l 

gouda 


