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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 9 juni 1997, nr. MC97.687,
(

met betrekking

van de Monumentencommissie

tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenli jst van het object Achter de

Vismarkt 29, kadastraal bekend gemeente Gouda,
eigendom is van mevrouw _______________________

sectie

B, nummer(s)

dat

zoa ls

beschreven

het

object

cultuurhistorische

waarde

heeft,

995 , welk object
_. is gebleken
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:

en Jong ere Bouwkuns t" , zoals

van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische

Het object Achter de Vismarkt 29 is van belang omdat:
1]

het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende
eeuw;

2]

de geve li ndeling evenwichtig

3]

de detailleringen nog grotendeels intact zijn;

is;

4]

de geve l zic h goed voegt in de straatwand.

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 woning;
dat de bouwkund ige toestand van het object redelijk is;
dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting
voornemen tot dit besluit;

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het

- 2 -

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
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;

r
BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Achter de Vismarkt

29, kadastraal bekend

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 995, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid
van de Monumentenverordening;

11.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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Datuml

1Paraaf:

JUN2006
_

gemeente monumenten
gouda commissie
Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

Onderwerp:
Achter de Vismarkt 29

bezoekadres :
gebouw buytenerf
klein ame rika 20
gouda

INGtKOM EN

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

SECTOA~o

.Drrtvangstbev.: L
Arfdoen voer :

tel ./doorkiesnr.:
588253
Ons kenmerk: MC97.687

datum:

0 9 JUNI1997

Geacht college,
Inleiding

97.013459

De Monument encommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Achter de Vismarkt 29 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 29 te Gouda.
In de openbare vergadering van 26 mei 1997 heeft de commiss ie 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 na 1350 bebouwd. Tot die tijd was dit deel tussen de
Vissteeg en tot aan de Lage Gouwe nog in handen van de grafelijkheid. Van dit perceel is bekend dat het in ieder
geval sinds 1553 is bebouwd. In de periode 1594-1661 stond het bekend als "t'oude Hachge".
In 1889 werd het huidige pand in opdracht van groentenverkoper Pieter van Staal, gebouwd.
Beschrijving
Woonhuis van rond 1889 met een rood geschilderde bakstenen klokgevel en een mansardedak met rode
Hollandse pannen.
De begane grond bezit links een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht. Rechts bevindt zich een
schuifvenster waarvan het onderraam een zes- en het bovenraam een drieruits roedenverdeling heeft.
Ook de verdieping bezit een dergelijk schuifvenster. Boven alle gevelopeningen zijn strekken gemetseld.
De topgevel is afgezet met een rollaag en wordt bekroond door een kroonlijst.

Waardering
Het object Achter de Vismarkt 29 is van belang omdat:
1]
het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw;
2]
de gevelindeling evenwichtig is;
3]
de detailleringennog grotendeels intact zij n;
4)
de gevel zich goed voegt 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 gemeentelijkemonumentenlijst.

Hoogachtend,
De secretaris,

De voorzitter,

