
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd .: S.V.M. 

Nr.: 97.22094 

v 
stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Voor eensluidirnd afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 9 oktober 1997, nr. MC97.808, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object _ 

Kuiperstraat 35, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, numrner(s) 2766, welk object 

eigendom is van de heer ~-------------------.J ' is gebleken dat het 
object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 

beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere s·ouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cuituurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Kuiperstraat 35 is van belang omdat: 

1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het begin van de negentiende eeuw; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

de detaille(ingen nog grotendeels intact :zijn; 

4) de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Woon- en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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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 toepa~sing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 18 NOV. 1997 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Kuiperstraat 35, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie D, nummer{s) 2766, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, VERZONDEN - 9 OtC. 1997~~ 

~~:~er en wethouders voornoemd, 
~; secr:,lr;:n, de burgemeester, 
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Aan 

gemeente 
gouda 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

monumenten 
•-- .. •.-..·•·••-••,.•~•c - •.;-' •• · •••• •---.r -• · -

commissie 

INGEKOMEN 

1 0 OKT, 1997 

On~gstbev .: L 

Afdoen voor: 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

, 
--

. .._--"---__ _ r 
- --1.--__, ._J 

Onderwerp: 
Kuiperstraat 35 

Geacht college, 

Inleiding 

______ ....__._,_,1. 

\\\\l\\\\l\\\\\\\\\l\\\l\ll\lll~II\ 
97.022094 

tel ./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC97.808 

datum: 

9 OKI 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Kuiperstraat 35 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 Kuiperstraat 35 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 6 oktober 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Van dit perceel is bekend dat het in 1444 werd gebouwd. Van het huidige pand is bekend dat het in 1921 en 
1956 (gedeeltelijk) werd vernieuwd. 

Beschrijving 
Winkel/woonhuis dat mogelijk uit het begin van de negentiende eeuw dateert. Het pand bestaat uit een begane 
grond, een verdieping en een zolder en is voorzien van een zadeldak waarvan de eerste meters vanaf de rooilijn 
oorspronkelijk waren gedekt met grijze oud-Hollandse pannen en het overige dakvlak met rode dito pannen. De 
klokgevel is gepleisterd. 
De begane grond is waarschijnlijk in 1921 en 1956 van een nieuwe pui ·voorzien. Deze bezit twee gemetselde 
penanten en bevat een gekoppeld kozijn met links een etalageruit met daarboven een vijfdelig bovenlicht en 
rechts een recente deur met gedeeld bovenlicht. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een puibalk met 
klinknagel rozetten. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters met T-ramen. In de topgevel die is afgedekt met een gestucte 
band, is een kleiner schuifvenster aangebracht en zijn vier muurankers zichtbaar. 
Op de gecementeerde rechter zijgevel zijn schijnvoegen aangebracht en deze wordt afgesloten met een smalle 
houten bakgoot op klossen. 
De linker zijgevel is opgetrokken uit gele IJsselsteen. 



Waardering 
Het object Kuiperstraat 35 is van belang omdat 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het begin van de negentiende eeuw; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
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 gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

~ De secretaris, De voorzitter,~ 
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Ber c 1a..:ot==..r h b1Ci./)' 1 1eester en wethouders nr.97.22094, van 18 NOV, 1997 

Monumentnummer: 5 90 

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

OMSCHRINING VAN HET MONillvffiNT. 
ui erstraat 35 met aanli end toe an s oort' e 
inkel/woonhuis dat mogelijk uit het begin van de negentiende eeuw dateert. Het pand 

estaat uit een begane grond, een verdieping en een zolder en is voorzien van een zadelda 
aarvan de eerste meters vanaf de rooilijn oorspronkelijk waren gedekt met grijze oud
ollandse pannen en het overige dakvlak met rode dito pannen. De klokgevel is gepleisterd. 
e begane grond is waarschijnlijk in 1921 en 1956 van een nieuwe pui voorzien. Deze bezi 
ee gemetselde penanten en bevat een gekoppeld kozijn met links een etalageruit me 

aarboven een vijfdelig bovenlicht en rechts een recente deur met gedeeld bovenlicht. De pui 
s aan de bovenzijde afgesloten door een puibalk met klinknagelrozetten. 
e verdieping is voorzien van twee schuifvensters met T-ramen. In de topgevel die i 

fgedekt met een gestucte band, is een kleiner schuifvenster aangebracht en zijn vie 
uurankers zichtbaar. 
p de gecementeerde rechter zijgevel zijn schijnvoegen aangebracht en deze wordt afgesloten 
et een smalle houten bakgoot op klossen. Tegen de zijgevel, in het verlengde van d 

oorgevel, staat een gestucte muur met daarin een rondboogvormig poortje. De muur i 
oorzien van schijnvoegen en boven het poortje is een schijnrondboog aangegeven. D 
ovenzijde van de muur is afgesloten door een recente bakstenen rollaag. 
e linker zijgevel is opgetrokken uit gele IJsselsteen en aan de bovenzijde afgesloten 

en bakgoot op klossen. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): 

- Kuiperstraat 35: de heer ... _-_-~---_-_-_-_-_-...:;',:_ 
- Toegangspoortje: de heer , de heer 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: D 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 2766 (nr .35) en 2767 (toegangspoortje) 

en de heer -----



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 557788 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 97.22094 d.d. 18 november 1997 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

590 
Kuiperstraat 35 
gemeente Gouda GDA 01 D 2766 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

In de bijbehorende redengevende beschrijving van het monument wordt ook het aanliggend toegangspoortje 
genoemd , evenals de kadastra le aanduid ing daarvan : D 2767. Dit perceel had ook in het besluit genoemd 
moeten worden . 

besluit: 

Op grond van bovenstaand dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument 
Kuiperstraat 35 en aanliggend toegangspoortje te worden gevestigd op de percelen GDA 01 D 2766 en 
D 2767 , volgens bijgevoegd kaartje . 

Afgegeven d.d. 2 maart 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwikke lin g 
en Beheer 

afde ling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - lnfonmalle 

bezoekadres: 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Goud s 

postadres : 
flOSlbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Kuiperstraat 35 

Kadastraal bekend 
Sectie D 
Nummer(s) 2766 en 2767 

Olt 1$ MngadNl'Ct uh M l dl'".;knl l'.Uft b15'.inó, diti..nwlji l~tn OfVJtmftlg 1.n zijn 
AA.o hel~ op dele afdruk is WNrge,gevei'I kan g,c,f:111 er1U t 1eeht w o1de:11 ordlM-nd. 
C>CopYri~l, BfflHr Op~ ie Ruimte, Gro • info ,m alie . 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monumentnummer 

590 


