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Datum:

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V .M.

Paraaf:

Nr .: 97.13456

BURGEMEESTER EN WET HOU DERS VANG O UD A;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 9 juni 1997, nr. MC97.684,

van de Monume nte ncommissie

met betrekk ing tot het plaatsen op de gemeente lijke monumentenlijst
Vismarkt

van het object Achter de

14 - 14a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2975,

welk object

eigendom is van Sanjo Leiden Onroerend Goed B.V., Hoge Mors weg 129, 2332 HK Leiden, is
gebleken dat het object cultuurhistorische

waarde heeft, zoals beschreven

in de bijgevoegde

redengevende beschrijving;
dat het object aan de hand van de select ie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst",
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Achter de Vismarkt 14 -14A is van belang omdat:
1]

het een pakhuis is waarvan de voorgevel in het laatste kwart van de negentiende eeuw
tot stand is gekomen;

2]

de gevel indeling evenwichtig

is;

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

41

de gevel zich goed voegt in de straatwand;

5]

met name de voorgevel herinnert aan de vroegere functie van het pand, sigarenfabriek .

dat het obj ect ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan
Centrumdoeleinden

Binnenstad West;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen- en

heeft;

dat het object in gebruik is als winkel;
dat de bouwkundige

toestand van het object matig is;

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting
voornemen tot dit besluit;

en geen bezwaar heeft gemaakt tege_n het

- 2\.

dat plaatsing op de monumentenlijst

niet zonder meer meebrengt, dat verander ing van het object

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet moge lijk zouden zijn;
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

toepass ing 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

14-14a,

kadastraal be-

kend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2975, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

Il.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

o.8 .IlIl r 1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burçiemeester,
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Behoort bij · - K~~t-=.--

'î~.\=~-n"-n.wethouders nr.97 .13456, van
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Monumentnummer : 538
Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRINING

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

VAN HET MONUMENT.

t\.chter de Visma rkt 14-14a
Het object bestaat uit twee kernen die in 1878 van één gele bakstenen lijstgevel zijn voorzien.
Het complex bestaat uit een begane grond , een verdieping en een zolderverdieping. Het linker
ieel bezit aan de voorzijde een plat dak waarop een zadeldak aansluit en het rechter deel is
geheel voorzien van een zadeldak . Beide zijn deels gedekt met rode en deels met gesmoorde
Hollandse pannen .
De pui bezit links twee smalle kozijnen met elk een ruit, die een kozijn met dubbele deuren
tlankeren. Rechts bevindt zich een nieuw kozijn met drie deuren en een bovenlicht. Beide
~erdiepingen zijn links en rechts voorzien van een gekoppeld kozijn met respectievelijk drie
~n twee schuiframen. De onderramen bezitten een zes- en de bovenramen een drieruits
oedenverdeling. Erboven zijn rollagen gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries met twee smalle lichten en een
<roonlijst.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s): de heedL......____
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

J

KADASTRAL E AANDUIDING
Gem eente : Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 2975

1.

bezoekadres:
gebouw buytenert
klein amerika 20
gouda

'J

gemeente monumenten
gouda commissie

correspondentie-adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoo n 0182 - 588248
telefax 0182 - 588101

--.SECTOR~ o
A an
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

INGEKOMEN

l1~_J_UNI
.1997.
0ntvang~tnav.: L

Aftloenvoor:

Onderwerp:
Achter de Vismarkt 14--14A

tel./doorkiesnr.:
588 253
Ons kenmerk: MC97 .684

Geacht college,

datum:

0 9 ·JU-N/
·-1997

97 . 013456

Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Achter de Vismarkt 14-14A te
Gouda.
De commiss ie 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 Achter de Vismarkt 14-14A 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 Achte r 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. Lauwers waren leerlooiersen mogelijk hadden in deze straat enige looiers hun bedrijf.
De percelen in dit deel van Achter de Vismarkt werden rond 1335 bebouwd. Van dit perceel is bekend dat het in
ieder geval sinds 1467 is bebouwd. In 1878 vond grootscheepse verbouw van twee panden in opdracht van de
Firma van Vreum ingen plaats en kwam in ieder geval de huidige gevel tot stand.
Beschrijving
Het object bestaat uit twee kernen die in 1878 van één gele bakstenen lijstgevel zijn voorzien. Het complex
bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het linker deel bezit aan de voorzijde een
plat dak waarop een zadeldak aansluit en het rechter deel is geheel voorzien van een zadeldak. Beide zijn deels
gedekt met rode en deels met gesmoorde Hollandse pannen.
De pui bezit links twee smalle kozijnen met elk een ruit, die een kozijn met dubbele deuren flankeren. Rechts
bevindt zich een nieuw kozijn met drie deuren en een bovenlicht.

Beide verdiepingen zijn links en rechts voorzien van een gekoppeld kozijn met respectievelijk drie en twee
schuiframen. De onderramen bezitten een zes- en de bovenramen een drieruits roedenverdeling. Erboven zijn
rollagen gemetseld.
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een fries met twee smalle lichten en een kroonlijst.

Waardering
Het object Achterde Vismarkt14-14A is van belang omdat:
1]
het een pakhuis is waarvan de voorgevel in het laatste kwart van de negentiende eeuw tot stand is
gekomen;
21 de gevelindeling evenwichtig is;
3)
de detailleringen nog grotendeels intact zijn;
41
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
5]
met name de voorgevel herinnert aan de vroegere functie van het pand, sigarenfabriek.

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 gemeentelijkemonumentenlijst.

Hoogachtend,
De secretaris,

De voorzitter,

