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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

Datum: _ 1 JUN, lffilB 

Paraat: 

dat uit de inhoud van de brief van 9 juni 1997, nr. MC97.694, van de Monumentencommissie 

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

Vismarkt 58-60, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2792, welke 

eigendom is van de Vereniging van Eigenaars Achter de Vismarkt 58-60, Achter de Vismarkt 58, 

2801 NO Gouda, we lk object gesplitst is in het appar t ement 3125 A 1, welke eigendom is van 

mevrouw en het 

appar te ment 31 25 A2 welke eigendom is van de heer ~---------------
___________ ___.), is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals 

beschreven in de bijgevoegde redengevende beschr ijving; 

dat het object aan de hand van de select ie 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 58 -60 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het derde kwart van de negentiende 

eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] 
4] 
5] 

de detailleringen nog intact zijn; 

de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

het glas -in-lood in de stijl van de Art Deco ambachtelijke vaardigheid vertoont'. 

.-_ : ::,t/ .. :, dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 
•:' . : •:" . 

-.. __ :,_ ·=:-.-~i \-_ .. _:_·. ~:,~5~~1l 
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 . • , .. _.-.•~~i

heeft; : :: _, . _-, . :·_;-: :-_:•;_zli?ibf: 
- ·: _y- : ·t· ------>~:-~~-~-~j~--~--_ :·. ___ :.--.!~-}fE 

::: ::,b:::c:~:d~:::::.~::~• v::n~::;object matig is; . ••·.· • ....... ; ,-. Ii.l'!! li iil 
dat de eigenaar van Achter de Vismarkt 58 aanwezig was op de hoorzitting en heeft __ inges~è_m~ i>:::.:,:}t? 

::::::, :~~:~:;:~~:::~~:~~; h~~ ~:::::n 6~,"~~,\::::~~enen is op de hoorzitting en); if ~~~l 
,f't,:tl 

~ . -. --·. -
- -- -- - -- -- - - -· ··_::·':!i~·, i 
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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 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 58 -60, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2792 (3125 A 1 t/m A2), op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te ste llen de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. 

GOUDA, 0 8 JULI 1997 
Burgemeester en wethouders voorn~emd, 
rlA o::Ar.rP.t;:iris. de buraemeester / 



( 

oor eensluidend afschrift 

gemeente monumenten 
gouda··· commissie 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Achte r de Vismarkt 58-60 

Geacht college, 

Inleiding 

INGEKOMEN 

it2_JUNIJ99.Z 

Ontvangst.ooit.: l 

Nm:ooo "M"00.: L 

! ~----
tel ./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC97.694 

97.013466 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondenti e-adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon o 182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum: 

Verz..:. 

0 9 JUNI 1997 

De Monum~ntencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Achter de Vismarkt 58-60 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 Achter de Vismarkt 58-60 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 
A l 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 1455 is bebouwd . In 1871 werd het toenmalige pand in opdracht van mestelaar J.A.W. van 
Kuyve vervangen. In de jaren dertig vond een verbouwing plaats waarbij de pui werd gewijzigd. 

Beschrijving 
Pand met beneden- en bovenwoning van rond 1870 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder. Het bezit een bakstenen lijstgevel en een mansardedak, dat is gedekt met rode Hollandse pannen" 
De begane grond is gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Hij is aan de bovenzijde afgesloten door een 
geprofileerde lijst. Links en rechts zijn kozijnen met deur en bovenlicht geplaatst. In het midden bevindt zich een 
gekoppeld kozijn met twee schuiframen. 
De verdieping bezit twee schuifvensters waarboven rollagen zijn gemetseld. 



Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood in de stij l van de Art Deco. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakvlak staat een recent geplaatste dakkapel 
met plat dak en twee draairamen. 

Waardering 
Het object Achter de Vismarkt 58-60 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het derde kwart van de negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het glas-in-lood in de stijl van de Art Deco 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, 

De secretaris, De voorzitter, 


