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Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommiss ie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Achter de Vismarkt 26-28 te
Gouda.
De comm issie 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 Ach ter de Vismarkt 26-28 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. Lauwers 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. Van dit perceel is bekend dat het in
ieder geval sinds 1465 is bebouwd. Beide huidige panden kwamen in 1865 tot stand.
Beschrijving
Twee kleine woonhuizen met bakstenen klokgevels. Beide panden bestaan urt een begane grond en een
zolderverdieping en bezitten een zadeldak met rode Hollandse pannen.
Beide panden zijn op de begane grond voorzien van een kozijn met dubbele deuren. Beide geveltoppen zijn
voorzien van een schuifvenster. Het onder- en bovenraam van het rechter venster zijn gedeeld. Boven alle
gevelopeningen zijn rollagen gemetseld.
De gevels zij n aan de bovenzijde elk voorzien van ankers en afgezet met een rollaag.

Waardering
Het object Achter de Vismarkt 26-28 is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld is van kleine pakhuizen uit het derde kwart van de negentiende eeuw;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringen, nog grotendeels intact zijn;
4]
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 monumentenlijst.
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Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 9 juni 1997,
met betrekking

I

i

1

Vismarkt

26-28,

tot het plaatsen op de gemeentelijke

monumentenlijst

van het object Achter

3545 eigendom is van Middelwatering

Administratie

de

welk

en Beheer B.V.,

73, 2801 PN Gouda (nr.26), en het object met het nummer 3543 eigendom is van

Heren Coiffures
object

van de Monumentencommissie

kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie B, nummer(s) 3545 en 3543,

object met het nummer
Westhaven

nr. MC97.686,

Den Edel, Achter de Vismarkt

cultuurhistorische

waarde

heeft,

zoals

28, 2801 NC Gouda (nr.28),
beschreven

is gebleken dat het

in de bijgevoegde

redengevende

beschrijving;
dat het object aan de hand van de selectie criteria · "A-panden
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardeerd is:

van 31 januari

1994

en Jongere Bouwkunst",

"Gouda,

zoals

stad vol cultuurhistorische

Het object Achter de Vismarkt 26-28 is van belang omdat:
1)

het een goed voorbeeld is van kleine pakhuizen uit het derde kwart van de negentiende

21

de gevelindeling

eeuw;

(

evenwichtig

is;
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de detailleringen,

41

de gevels zich goed voegen in de straatwand.

nog grotendeels intact zijn;

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens

dit bestemmingsplan

Binnenstad West;

de grond waarop het object staat de bestemming

Wonen Il

heeft;
dat het object in gebruik is als werkplaats;
dat de bouwkundige

toestand van het object slecht is;

dat de eigenaar van Achter de Vismarkt

28 gehoord is en heeft ingestemd

met het voornemen

tot dit besluit;
dat de eigenaar van Achter de Vismarkt 26 niet verschenen
bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen tot dit besluit;

is op de hoorzitting

en geen
' · ·-:,

- 2 ...
dat plaatsing op de monumenten lijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object
en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen
hoofdstuk

worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in

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 Achter de Vismarkt 26 -28, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3545 (nummer 26) en 3543 (nummer 28), op de
lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

ll.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.

GOUDA,

O8 JULI1997

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burge1eester,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.97.13458, van

Q8 JULI1997
._

Monumentnummer: 540
Plaatselijke aanduiding: Gouda

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT.
i\chter de Vismarkt 26-28

Twee kleine woonhuizen met bakstenen klokgevels. Beide panden bestaan uit een begane
grond en een zolderverdieping en bezitten een zadeldak met rode Hollandse pannen.
Beide panden zijn op de begane grond voorzien van een kozijn met dubbele deuren. Beide
geveltoppen zijn voorzien van een schuifvenster. Het onder- en bovenraam van het rechter
venster zijn gedeeld. Boven alle gevelopeningen zijn rollagen gemetseld.
)e gevels zijn aan de bovenzijde elk voorzien van ankers en afgezet met een rollaag.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaar(s): Middelwatering Administratie en Beheer B.V. (nr.26)
Heren Coiffures Den Edel (nr.28)
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 3545 (nr.26) en 3543 (nr.28)
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Beschermd gemeente lijk monument Achter de Vismarkt 26-28
monumentnummer 540

Op 8 juli 1997 is Achter de Vismarkt 26-28 aangewezen tot gemeente lijk monument ,
toen kad. perceel B 3545 ( nr.26) en B 3543 ( nr. 28). Percee l B 3545 moest z ijn gedee lte lijk
B 3545 is per 1 oktober 1997 opgesplitst in de deelpercelen D 3584 ( nr. 24) en D 3585 ( nr. 26)

De volgende bescherming is geconstateerd:
Ac hte r de Vis markt 26-28 vormt een beperking gemeentelijk monument voor de kadastrale percelen
B 3585

ontstaan uit B 3545 D2

B 3543

14 augustus 2007

huisnr.26
huisnr.28

■
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

vervallenverklaring

vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 van de Verordening monumenten en
archeologie en op grond van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
onroerende zaken

Op perceel GDA 01 B 3584, plaatselijk bekend Achter de Vismarkt 24, is ten onrechte de publiekrechtelijke
beperking gemeentelijke monument gevestigd .
Deze beperking komt voort uit het BenW-besluit nr. 97.13458 d.d. 8 juli 1997, waarmee is de beperking
Gemeentelijk Monument is gevestigd op onder meer perceel GDA 01 sectie B 3545.
Per 01-10.1997 is perceel GDA 01 sectie B 3545 gesplitst in de percelen B 3584 en B 3585.
Op het nieuw gevormde perceel GDA 01 sectie B 3584 ( plaatselijk bekend Achter de V ismarkt 24) is de
publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument echter niet van toepassing .

besluit:
op grond van perceelsp litsing is de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument vervallen voor het
volgende kadastrale perceel:
gemeente Gouda , GDA 01 sectie B 3584 ( plaatselijk bekend Achter de Vismarkt 24)

Afgegeven d.d. 12 februari 2008 .

Hoogachtend,
Burgemees ter en wethouders van
uda,
namens dezen,
Het hoofd van de a~li,!;g_9
iedsontwik keling,

gemeente
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Kadaster, Directie Zuidwest
t.a .v. de heer ....__ _, accountmanager
Postbus 8718
3009 AS Rotterdam

diensVafdeling

telefoon

gouda

gbo

0182-588248

12 februari 2008

contactpersoon

uw kenmerk

ons kenmerk

475448
verzonden

onderwerp

i-4FEB.2008

intrekking beperking 'Gemeentelijk Monument'

Geachte heer
Op grond van bijgevoegd besluit verzoek ik u de beperking 'Gemeentelijk Monument ' op het kadastrale
perceel GDA 01 sectie B 3584 in te trekken .

Met dank voor de door u te nemen moe ite.

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen ,
Het hoofd van de afdeling
Gebiedsontwikkelinq ./J
/

bezoekadres :
antwerpseweg 5, gouda

bijlage 1

gemeente
gouda

correspondentieadres :
postbus 1086, 2800 bb gouda
fax 0182-588101
e-mail gemeente@gouda.nl

Aan:
Onderwerp:

(E-mail)
objectbelemmering MW ten onrechte

Hallo
Ik heb nog een onju iste objectbelemmering ten gevolge van splitsing .
Achter de Vismarkt 24 , RM nr. 16727 is aangewezen op kad . perceel B 3093 gedee ltelijk .
Na splitsing van dit percee l rust de obj ectbe lemmering MW nu nog op de perce len:
B 3543 ( GM Achter de Vismarkt 28)
B 3585 ( GM Achter de Vismarkt 26)
B 3586 ( Achte r de Vismarkt 30, geen monument)
B 3587 (GM Achter de Vismarkt 32)

Wil je de objectbelemmering MW op deze vier percelen laten vervallen?

Op percee l B 3584 ( het RM Achter de Vismarkt 24) rust naast MW ook nog de objectbelemmering gemeentelijk
monument: die laatste zal ik laten vervallen .
groetjes ,

Gemeente Gouda. afd. Gebiedsontw ikkel ing
te l.
e-mail
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Geen monumentennummer van bekend.
Sect ie B nummer 3584 .
Achter de Vismarkt 24
Ook rijksmonument numme r 16727
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