
~ tttti ~ to D'1 ✓ :-È~é 
gemeente 

gouda 
Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 97.10883 

Voor eensluidend afschrifn 

atum~ 1 JUN W~ 

Paraaf: -
stadhuis 
markt 1 

-1. 8 ~l. / 

2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GO U DA; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97.629, van de Monumentencommissie 

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

Minderbroederssteeg 6-8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4084, welke 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Minderbroederssteeg 6-8, Minderbroederssteeg 6, 

2801 ZV Gouda , en gesplitst is in de appartementen C 3929 A 1 (nr. 6) en in C 3929 A2 (nr.8), 

welke eigendom zijn van -==:.:.-=.-------------------------
-------~-----------' ' 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 Minderbroedersteeg 6-8 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot 

stand gekomen bedrijfspand; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] 
5] 

de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

het glas -in-lood ambachtelijke vaardigheid vertoont. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

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

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

het voornemen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het obje'ct 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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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 Minderbroederssteeg 6-8, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4084 (C3929 A 1 t/m A2), op de lijst als bedoeld 

in artike l 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 1 JULI 1997 VERZON OEN 2 \ JULI 1997 
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Inleiding 
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gebouw buyteneri 
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2800 bb gouda 
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telefax 0182 - 588101 

datum; 

2 9. APR. 19-97 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Minderbroedersteeg 6-8 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 Minderbroedersteeg 6-8 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 21 april 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De Minderbroedersteeg wordt in 1553 voor het eerst als zodanig vermeld en heeft te maken met het 
Minderbróederklooster dat in de middeleeuwen ten zuiden van de Spieringstraat en de Tuinstraat was gelegen. 
Tot 1553 werd de steeg ook wel de Claes Synckersteghe, de Dirk Synckensteghe en na 1458 de "Cornelis 
Jacobszn Synckensteghe op de Oosthaven bij het Hof" (het kasteel ter plaatse van de Punt) genoemd. Een 
tijdlang werden beide namen naast elkaar gebruikt en in 1653 komt ze voor als Broeresteegh. 
Rond 1880 kwam het huidige complex tot stand, waarbij het rechter deel iets later werd toegevoegd en 
verbouwd. 

Beschrijving 
Voormalig pakhuis/ kantoorpand van rond 1880 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. Het complex is voorzien van een bakstenen gevel met twee risalieten. Het deel rechts van de 
rechter risaliet kwam iets later tot stand. Het zadeldak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. 
De begane grond is voorzien van een hoge gepleisterde borstwering met bovenaan een lijst, die tevens als 
lekdorpel voor de twee erboven gelegen T-vensters fungeert. In beide risalieten bevinden zich een kozijn met een 
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deur, dichtgezette zijlichten, drie bovenlichten en gedecoreerde tussenstijlen. De deuren zijn bereikbaar middels 
drie hardstenen treden. In het later tot stand gekomen rechter deel bevindt zich een gekoppeld kozijn met 
gedecoreerde tussenstijlen en drie schuiframen, waarvan het middelste het breedst is. De bovenramen hiervan 
zijn gevuld met glas-in-lood. Het geheel wordt overspannen door een stalen latei met rozetten. 
Tussen de begane grond en de verdieping bevinden zich twee bakstenen lijsten waarvan de bovenste tevens als 
afzaat van de vijf erboven gelegen T-vensters fungeert. 
Met uitzondering van het gekoppeld kozijn in het latere rechter geveldeel op de begane grond, zijn alle openingen 
aan de bovenzijde getoogd. Erboven zijn aan de onderzijde getoogde strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten met een kroonlijst, die ter plaatse van de risalieten is verrijkt met 
gedecoreerde consoles en diamantkoppen. 
ln het dakvlak boven de voorgevel staan twee dakkapellen met elk een onder- en bovenraam en een fronton. 

De linker zijgevel is een blinde bakstenen tuitgevel, die vanaf de verdieping zichtbaar is. 

Waardering 
Het object Minderbroedersteeg 6-8 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot stand gekomen 

bedrijfspand; 
21 de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
51 het glas-in-lood ambachtelijke vaardigheid vertoont. 

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, 

fn~AtHrÏ~ 


