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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Voor eensluidend afschritl 

Datunr 1 JUN wÓ6/) 
Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 7 april 1997, nr. MC97.601, van de Monumentencommissie 

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

248, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3006, welk object eigendom is 

van de .heer -----------------------..J 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 248 is van belang omdat: 

1) het een woonhuis is dat rond 1900 tot stand is gekomen; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de -detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
. . 

1-l de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] de. lijst tussen de begane grond en de eerste verdieping alsmede het fijne metselwerk 

ambachtelijke vaardigheid vertonen; 

6] het pand markant gelegen is op de hoek van de Gouwe en het Regentesseplantsoen. 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de· bestemming Wonen Il · 

heeft; 

dat het object in gebruik is als werkplaats/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar per brief, d.d. 13 maart 1997 (nr. 97. 7088), bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemén tot pláatsing. Op d~ hoorzitting, gehouden op 25 maart 1997, heeft de heer Van 

Gassen ingestemd met het voornemen tot het besluit tot plaatsing; 

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

en aanpassing aan ~en doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

-
dat wijzigingen worden getoetst aan hef restauratiebeleid zoäls be·schreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 
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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: ·2 2 APR. 1997 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Lage Gouwe 248, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3006, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 

ster en wethouders voornoemd, 
de burçiemeester, 
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gouda commissi 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Lage Gouwe 248 

Geacht college, 

Inleiding 
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588253 
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klein amer ika 20 
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datum: 

0 7 APR. 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Lage Gouwe 248 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 248 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 ert (tussen de Vissteeg en Achter de Vismarkt) Amsterdamsche of Leidsche Veer {tussen 
de Lange Groenendaal en de Turtmarkt) 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 1533 is bebouwd . In 1892 kwam het huidige pand tot 
stand en in 1939 werd een winkelpui geplaatst. Deze is recentelijk veNangen door de huidige invulling. 
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Beschrijving 
Woonhuis van 1892 op de hoek van de Lage Gouwe en het Regentesseplantsoen bestaande uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder. Het pand is voorzien van een zadeldak en voorschild, deels gedekt met 
gesmoorde verbeterde en deels rode Hollandse pannen. Alle gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen. 

Voorgevel (Lage Gouwe) 
De begane grond is recent opnieuw ingevuld met twee vensters met draai/kiepramen die het uiterlijk van 
schuifvensters hebben en links een deur met bovenlicht. De bovenzijde van de pui is afgesloten door een 
gedecoreerde waterlijst die tevens fungeert als lekdorpel van de twee erboven gelegen schuifvensters. De 
bovenramen zijn gevuld met in dubbel glas gevat glas-in-lood en de bovendorpels ervan zijn getoogd. Boven de 
vensters zijn segmentbogen gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een kroonlijst. In het dakschild boven de voorgevel staat een recent 
vernieuwde dakkapel met twee draairamen. 

Zijgevel (Regentesseplantsoen) 
De rechter hoek van de gevel is over de hele hoogte voorzien van een liseen. De begane grond bezit links twee 
vensters waarboven zich strekken bevinden. Rechts bevindt zich een kozijn met etalageruit. Dit kozijn is 
omgeven door stucwerk. 
Tussen de begane grond en de verdieping bevindt zich een gestucte gedecoreerde waterlijst. 
De verdieping bezit links twee vensters met draai\kiepramen die het uiterlijk van schuifvensters bezitten. Erboven 
zijn strekken gemetseld. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een kroonlijst die ter plaatse van de liseen 
verspringt. 
In het dakschild boven de voorgevel staat een recent geplaatste dakkapel met twee draairamen. 

Waardering 
Het object Lage Gouwe 248 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis is dat rond 1900 tot stand is gekomen; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4) de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5) de lijst tussen de begane grond en de eerste verdieping alsmede het fijne metselwerk ambachtelijke 

vaardigheid vertonen; 
6] het pand markant gelegen is op de hoek van de Gouwe en het Regentesseplantsoen. 

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. 

-, °"" o~~achtend, 

De sec etaris, 
....... 

D.H.J. Visse 
De voorzitter~ 
mr. C.~er \ 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541358 

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. 97.8642 d.d. 22 april 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

mon umentn u m mer 
adres 
kadastraal perceel 

518 
Lage Gouwe 248 
gemeente Gouda GDA 01 B 3006 

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

Het perceel GDA01 B 3006 bestaat uit twee panden met name Lage Gouwe 248 en Regentesseplantsoen 1. 
Uit de beschrijving van het monument is gebleken dat de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk 
monument alleen van toepassing is op het hoekpand Lage Gouwe 248. Het adres Regentesseplantsoen 1 is 
bij besluit 7500 dd 5 april 1994 toegekend aan de nieuwbouw ingevolge bouwvergunning 1993/8/344 dd 29 
maart 1994. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument had derhalve gevestigd moeten 
worden op het perceel GDA01 B 3006 gedeeltelijk. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B 3006 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven, 

Afgegeven d.d. 8 augustus 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemee 
namens d 

ebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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30j uli 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimte lijke Ontwi1<kaling 
en Beheer 

afdeling: 
Behi,er Openbare Ruimte 
Goo - informatl«:1 

bozo ekadrn,: ~'Xfl-~ 
An twe rpse weg 5 
2803 PS Gouda 

postadr,n: 
postbus 1046 
2800 98 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres sc haal: 
Lage Gouwe 248 

formaat : 
A4 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3006 gedeeltelijk 

monumentnummer 

Î~t~s~~~~d::~:f.il i~~~!!::~:::n;i~f;. :~~~~n~l~~rt.r:o~~•::~t9t~~ 51 s 
0 Copyright, Beheer Optn~ rc RUSflt,. Gco -lnromnlMI. 


