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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Achter de Vismarkt 5-7 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 Acht er de Vismarkt 5-7 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 26 mei 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Al in 1393 staat de straat als Achter de Vismarkt vermeld, wat verband hield met de nabijgelegen vismarkt aan 
de Lage Gouwe. In 1395 nog werd Achter de Vismarkt ook wel aangeduid met de naam Louwersstrate, 
Louwerijsstrate of -steghe. Louwers waren leerlooiers en mogelijk hadden in deze straat enige looiers hun bedrijf. 
De percelen in dit deel van Achter de Vismarkt werden rond 1335 bebouwd. Rond 1870 werd het pand her of 
verbouwd. 
Rond 1910 werd het toenmalige huis en gebouw vervangen door twee woonhuizen. 

Beschrijving 
Twee aan elkaar gespiegelde woonhuizen met rode bakstenen gevels verlevendigd met gele bakstenen 
speklagen. De twee mansardedaken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. 

Hier wordt 5 beschreven: 
Op de begane grond bevindt zich links een gekoppeld kozijn met twee schuiframen, waarboven een brede 
segmentboog is gemetseld. Rechts bevindt zich een kozijn met deur en bovenlicht waarboven een segmentboog 
is gemetseld. 
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De verdieping bezit twee schuifvensters. Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood en alle segmentbogen zijn 
voorzien van gele bakstenen aanzet- en sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk met rode en 
gele bakstenen. 
De gevel is op zolderniveau aan beide zijden afgeschuind en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een 
bakstenen boogfries tussen twee uitgemetselde penanten. De penanten van nummer 7 worden bekroond door 
natuurstenen decoraties. 

Waardering 
Het object Achter de Vismarkt 5-7 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van twee woonhuizen uit het eerste kwart van de twintigste éeuw; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4) het metselwe rk en het glas-in-lood ambachtelijke vaardigheid vertonen; 
5J de gevels zich goed voegen in de straatwand. 

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 monumente nlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voorzitter, 
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Voor eensluidend afschrift 

Datum:Î 

Paraat: 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O UD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 9 juni 1997, nr. MC97 .682, van de Monumentencommissie 

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

V ismarkt 5-7, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2838, 2839 en 3190, 

( 

welk object met het nummer 2838 eige ndom is van __________________ . 

------------~ · en het object met de nummers 2839 en 3190 welke eigendom 

is van ---------~---------------------""'" ' is gebleken 
dat het object cultuurhistorische waarde heeft , zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschr ijving; 

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 Achter de Vismarkt 5-7 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van twee woonhuizen uit het eerste kwart van de twintigste 

eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3) 
4] 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

het metselwerk en het glas-in-lood ambachtelijke vaardigheid vertonen; 

5] de gevels zich goed voegen in de straatwand. 

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

::~f:~::eb~~c::: ::~:~:~~n~~p~~n:~; grond waarop het object staat de bestemm;ng tJ 
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar van Achter de Vismarkt 5 gehoord is en heeft ingestemd met het v~ornè _rr\-èî:/ i"&{{?\;( 
dit besluit· · - -_ •.-:t __ :;:-,::;'#ft:~t.?f~:-~:;·-
dat de eig~naar van Achter de Vismarkt 7 gehoord is en heeft ingestemd met het v~~, -~; ~;j;j~ }J~ 

dit besluit; . - --. ---~ _:,\}t;~I]} 
: ~ ~ l/?$~~/;:~_:. 

- - -- - - ----'- ..:._ ....:;..:._.:;...c_ -J~: 
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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 restaurat ie van monumentale onderde len 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 Achter de Vismarkt 5-7, kadastraal beken d 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2838 (nr. 5), 2839 en 3190 (nr.7), op de lijst 

als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 8 JULI 1997 
Burgemeester en wethouders voor?oemd, 
de secretaris, de burgemeest1lr, 

\ \ 

-:.;. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.13259, van Q 8 JUU 1997 , 

Monumentnummer: 536 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in aitikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT. 

b ; 
Achter de Vismarkt 5-7 ~ .ó - J 
Twee aan elkaar gespiegelde woonhuizen met rode bakstenen gevels verlevendigd met gele 
bakstenen speklagen. De twee mansardedaken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse 
pannen. 

:.rier wordt 5 beschreven: 
Op de begane grond bevindt zich links een gekoppeld kozijn met twee schuiframen, 
waarboven een brede segrnentboog is gemetseld. Rechts bevindt zich een kozijn met deur en 
bovenlicht waarboven een segrnentboog is gemetseld. De verdieping bezit twee schuifven
,ters. Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood en alle segrnentbogen zijn voorzien van 
gele bakstenen aanzet- en sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk met 
·ode en gele bakstenen. 
)e gevel is op zolderniveau aan beide zijden afgeschuind en wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een baksten n boogfries tussen twee uitgemetselde penanten. De penanten van 
nummer 7 worden bekroond door natuurstenen decoraties. 

KADASTRAL TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): t..__ __________________ ~......-----,-1 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde : 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 2838 (nr.5) en 2839 en 3190 (nr.7) 



beperkingenregi stratie van de 
gemeente Gouda 

• 
correctiebesluit 

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

Op grond van BenW-besluit nr. 97.13259 d.d. 8 juli 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

536 
Achter de Vismarkt 5-7 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 B 2838 (huisnr . 5) en 2839 en 3190 ( huisnr.7) 

Bij controle van de administrat ie is de gebleken dat het kadastra le perceel B 3190 niet tot het monument 
behoort om de volgende reden: 

Dit betreft een perceel van 5 m2 onbebouwd terrein grenzend aan de tuin achter het monument. 

De adressering van het monument is inmiddels gewijzigd in Achter de Vismarkt Sb-7 

besluit: 
Op grond van een onjuiste verme lding van het kadastra le perceel in het besluit tot aanwijzing van het 
gemeentelijke monument Achter de Vismarkt 5b-7 

1. de aanwijzing van het onbebouwde perceel , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie GDA 01 B 3190, 
grenzend aan de tuin achter het monument Achter de Vismarkt 5b-7, in te trekken . 

Afgegeven d.d. 10 december 2007 . 

Hoogachtend , 

Burgemees ter en wethouders van ouda , 
namens dezen , 
Het hoofd van de afd%fing GE;P edsontw ikke ling, 

gemeente 
gouda 


