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' 1 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O UD A ; Paraaf: l 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 27 januari 1998, nr. MC98.529, van de Monumentencom 

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

Gouwe 92 -94, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2444, welk object 

eigendom is va_n__:::--=__::'.~-=-=-=-=--=--=-=.=--- - ~ ----------------------_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 Bouwkunst", zoals 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Lage Gouwe 92-94 is van belang omdat: 

1 J het een pand is met oude kern, een deels negentiende -eeuwse inrichting en een 

voorgevel uit de negentiende eeuw; 

2) de gevelindeling, met uitzondering van de pui even'\ivichtig is; :':': 

3) de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact is; 

4] de geve l zich goed voegt in de straatwand; 

5) het object markant gelegen is aan de Gouwe; 

6] een belangrijk deel van het interieur zoals van de oorspronkelijke kap, behouden is 

gebleven. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemm ingsp lan Binnenstad West; 

dat vo lgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft ; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object zeer slecht is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

J 
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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 toepass ing 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 Lage Gouwe 92-94, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2444, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Lage Gouwe 92-94 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 Lage Gouwe 92-94 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 19 januari 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies· over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De straatnaam is ontleend aan de de rivier de Gouw e. In het verleden onderscheidde men aan de Lage Gouwe 
enkele gedeelten door middel van een eigen naam, zoals Vismarkt (tussen de Wijdstraat en de Vissteeg) Heer 
Jan van der Goude's erf (tussen de Vissteeg en Achter de Vismarkt) Amsterdamsche of Leidsche Veer (tussen 
de Lange Groenendaal en de Turfmarkt) en tenslotte het Galgeveld (tussen de Nieuwehaven en het 
Regentesseplantsoen). De gehele straat werd ook wel Oost of Zuid-Gouwe genoemd. De kavels langs de 
verschillende gedeelten van de Lage Gouwe werden grotendeels vanaf voor 1335 tot 1350 uitgegeven. 
Het huidige pand is, gezien delen van de kap en andere interieuronderdelen, waarschijnlijk in de zeventiende 
eeuw tot stand gekomen. In de loop van de negentiende eeuw is de gevel ver- of gebouwd. 

Beschrijving 
Woonhu is met een oude kern en een in de negentiende eeuw gewijzigde gepleisterde lijstgevel met twee schijn
spekbanden. Het pand bestaat uit een voor- en achterhuis en uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder. Het mansardedak is gedekt met rode oude Hollandse pannen. 
De begane grond bezit een breed kozijn met houten kanteldeur waarin een houten draaideur is geplaatst. Rechts 
bevindt zich een kozijn met deur en getoogd bovenlicht. 
De eerste verdieping is voorzien van twee schuifvensters. 



Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood en boven het bovenlicht op de begane grond en beide 
schuifvensters zijn schijnstrekken aangegeven. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakschild boven de voorgevel is een klein 
dakraam geplaatst. 

Interieur 
De begane grond bezit een enkelvoudige gedisselde balklaag op houten consoles en een dubbel haardgewelf van 
de stookplaats op de eerste verdieping. 
Op de eerste verdieping bevindt zich een nis die wellicht verband houdt met een vroegere doorgang naar het 
buurhuis. De tweede verdiepingsbalklaag aan de rechterzijde lijkt te zijn onderbroken, wat op een oorspronkelijk 
dubbel woonhuis zou kunnen wijzen. 
Op de verdieping laat een moet van de oorspronkelijke zoldervloer zien dat deze later, waarschijnlijk tegelijk met 
de wijz iging van de voorgevel, verhoogd is. De balken zijn bij die gelegenheid recht naar boven verplaatst 
waarvoor lange sleuven in het metselwerk moesten worden gehakt. De kap bleef nagenoeg onveranderd door 
de spantbenen in te korten. 
Een aantal oorspronkelijke kapspanten is, compleet met telmerken, korbelen, vlieringhouten en windverbanden 
nog aanwezig. Boven het eerste juk is de kap echter gewijzigd in een mansardekap. Het onderste, authentieke 
deel bevat nog de orinele ronde sporen. Het latere deel erboven is zonder gordingen én met rechte sporen 
uitgevoerd. 
Tenslotte werd het pand in de negentiende eeuw tevens voorzien van · paneeldeuren, een schouw en een trap 
waarvan de ballusters en trapboom nog aanwezig zijn. 

Waardering 
Het object Lage Gouwe 92 -94 is van belang omdat: 
11 het een pand is met oude kern, een deels negentiende-eeuwse inrichting en een voorgevel uit de 

negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling, met uitzondering van de pui evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact is; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het object markant gelegen is aan de Gouwe; 
6] een belangrijk deel van het interieur zoals van de oorspronkelijke kap, behouden is gebleven. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Monumentenverord ening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

, Hoogachtend, 

f ~c;;retaris. Devoorzia 


