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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Lage Gouwe ·152-154 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 152-154 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 17 maart 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 1490 is bebouwd. In de tijd vormde dit één perceel met 
nummer 150. In 1563 vond de splitsing plaats. Tussen 1622 en 1705 ·stond het toenmalige pand bekend als 
"de swarte leeuw". Het huidige pand werd naar een ontwerp van H.J. Nederhorst jr. in 1915 gebouwd. 
Daarbij bleven zowel de kleine kelder als het oudere pakhuis op het achterterrein bewaard. 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1915 met een bakstenen gevel die is verlevendigd met speklagen. Links bevindt zich op begane 
grondniveau een poort naar het achterterrein. Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. Het bezit een plat dak met dakschilden gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Boven het 



rechter deel van de voorgevel bevindt zich een evenwijdig aan de straat geplaatst zadeldak met rode tuile-du
Nordpannen. 
De begane grond is voorzien van een met natuursteen beklede in rusticablokken uitgevoerde borstwering, die 
aan de bovenzijde is afgesloten door een zware lijst. 
Links bevindt zich een kozijn met een deur die toegang geeft tot de poort. Boven de deur bevindt zich een 
bovenlicht dat wordt geflankeerd door twee zijlichten. De onderdorpel is uitgevoerd in natuursteen. Rechts 
daarvan bevindt zich een natuurstenen brievenbus en een kozijn met deur en bovenlicht voor het woonhuis. 
Rechts is de gevel voorzien van een risaliet. Op de begane grond is deze voorzien van twee schuifvensters. 
Boven alle gevelopeningen van de begane grond zijn natuurstenen lateien geplaatst. 
De verdieping loopt boven de steeg door. De borstwering van de eerste verdieping is aan de bovenzijde 
afgesloten door een gevelbrede geprofileerde lijst, die tevens dienst doet als lekdorpel voor de vier erboven 
gelegen schuifvensters. Boven de vensters zijn segmentbogen met gestucte aanzetstenen gemetseld. De 
boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde zeer divers afgesloten: boven het steeggedeelte is een bakstenen ballustrade me 
tnatuurstenen onder- en bovenlijst, tussen twee hogere penanten met gedecoreerde natuurstenen bekroningen 
geplaatst. Rechts hiervan bevindt zich een bakstenen fries en een bakgoot op gedecoreerde klossen. De risaliet 
wordt bekroond door een tuitgevel. Deze is in het midden voorzien van een gekoppeld kozijn met in het midden 
een onder- en bovenraam en aan weerszijden een lager vast raam. Boven de ramen zijn gedecoreerde lateien 
geplaatst. 
De topgevel is voorzien van natuurstenen gedecoreerde schouderstukken, afgezet met een geprofileerde 
natuurstenen lijst en bekroond door een gedecoreerde natuurstenen bekroning. 

De poort bezit bakstenen blinde zijgevels en een houten plafond. Op het achterterrein bevindt zich voormalig 
kaaspakhuis bestaande uit een begane grond, verdieping en zolder. Het is voorzien van een mansardedak met 
gesmoorde tuile-du-Nordpannen. Het pand is recentelijk van nieuwe gevelopeningen voorzien. 

Waardering 
Het object Lage Gouwe 152-154 is van belang omdat: 
11 het een goed voorbeeld is van woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
31 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5) het pand markant gelegen is aan de Gouwe. 

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, 
·,~'------, 

De secretaris. De voorzitter. 
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U o· A ; 

Ove rwegende, 

Voor eensluidend afs_c riff 

Dalüm1 J~1 
Paraat: / ~ .........___ 

dat uit de inhoud van de brief van 7 apri l 1997, nr. MC97.596, van de Monumentencomm issie 

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

152-154, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2393 en 2976, welk object 

eigendom is van de heer J. L. van !peren, Lage Gouwe 152, 280 1 LL Gouda, is gebleken dat het 

object cultuurhistorische waarde heeft, zoals besch reven in de bijgevoegde redengevende 

beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie crite ria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Moriumentennota ·van 3 1 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuu rhisto rische 

kwalite iten " als volgt gewaa rdeerd is: 

Het object Lage Gouwe 152 -154 is van belang omdat: 

1 ï het een goed voorbeeld is van woonhuis 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 pand markant gelegen is aan de Gouwe. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemm ingsplan Binnen~tad West; 

dat volgens dit bestemming sp lan de grond waa rop het _objec t . ~taat de bestemming Won en 1 -

heeft; 

çlat het object in gebruik is als (artsen) praktijk/ w on ing; 

dat de bouwkund ige toestand van het object rede lijk is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tege n het 

voo rnem~n tot dit besluit; 

dat plaats ing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mo~elijk zouden zijn; 

dat wijzigingen wo rden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoof dstuk 4.4.1 van bovenge noemde Monumentennota; 
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dat bij restaurat ie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met çje gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monument enverorden ing; 

BESLUITEN : 2 2 APR ... 1997 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe 152 -154, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie 8, nummer(s) 2393 en 2976, op de lijst als bedoeld in artikel 

3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

r en wethouders voornoemd , 
de burgemeester, 

-- ~ 


