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BURGEi\JlEESTER EN INETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.648, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke · monumentenlijst van het object Veersta l 

32/Bogen 67, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 1785, welk object 

eigendom is van Vereniging van Eigenaars Veerstal 32/Bogen 67, Veerstal 30, 2801 RB Gouda, 
welk object is gesplitst in appartement D 3485 A 1, welke eigendom is van, ___ _ 

en in appartement D 3485 A2, welke eigendom is 
L-- ~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---' 

van ._--------------------~~----------~~ ~, 
is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschr ijving; 

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 Veers-tal _32/Bo'gen 67 is van belang om<fat: ·v;-. 0~ : :·.".:::~--::-~"'-'""'···:.-._- -
1] het een ouder ~inkel/ woonhuis is in een eenvoudige ) neoclassicistisc~e stijl dat 

v~rmoedelijf< in 1891 en 1953 gedeeltelijk werd gewijzigd; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] er nog een pothuis aanwezig is; 

4] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

5) het pand markant is gelegen op de hoek v1an de Veerstal en de Bogen. 

dat het object ligt in h·et gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West (gebied Raam e.o.); 
' ' . 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Veerstal 32/Bogen 67 staat de 

bestemming Wonen en Centrumdoeleinden heeft ; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestarld van het object goed is; 

dat de eigenaar te lefonisch te kennen heeft gegeven in te stemmen met het voorstel 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 wijzig ingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumenta le onderde len de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat over igens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

• 1 

1. over 1te gaan tot plaatsing van het object Veerstal 32/Bogen 67, kadastraa l bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 1785 (3485 A 1 t/m A2), op de lijst als bedoeld 

in artikel 3, eerste lid van de Monumentenve rordening; 

ll. vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

GOUDA, 21 JULI 1998 
Burgem keste;~· en wethouders voornoemd 
de se~taris, de buraemeester, 

' . 
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Geacht co llege, 

Inleiding 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Veerstal 32 te 
Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakter istieke beeld ter plaatse 
mrde wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op ~e gemeente lijke monumenten lijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeente lijke 
monumentenlijst van Veerstal 32 en Bogen 67 te Gouda. 

1 n de openbare vergadering van 20 april 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De Veerstal ont leent zijn naam aan het IJsselveer dat hier tot 1926 zijn aanlegplaats (stal) had. De 
Veersta l deed voorheen dienst als koopcentrum voor de schippers die langs de IJsselkade en in de 
Turfsingelgracht afgemeerd lagen. 
Op dit perceel is in ieder geval bebouwing bekend vanaf 1471. In de periode 1622-1646 stond het 
bekend onder de naam "De Rosmolen" en in de periode 1730-1811 als "Commissarishuys" . Het 
huidige pand werd in 1891 gedeeltelijk vernieuwd, waarbij de hoge vensters werden aangebrach t 
en de winke lpui gewijzigd . In 1953 werd vermoedelij k de gevel aan de Bogen gedeeltelijk gewijzigd . 

Beschr iiving 
Winkel/ woonhuis op de hoek van de Bogen en de Veersta l met gepleisterde lijstgevels die zij n 
voorzien van schijnvoegen . Het betreft een pand met een oude kern waarvan in ieder geval de 
gevels in 1891 en 1953 gedeeltelijk werden gewijzigd. 
Het pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het pand heeft 
een hoog driezijdig schilddak , gedekt met gemeleerde grijs-bruine oude Hollandse pannen. 



Gevel Veerstal 
De pui is links en rechts voorzien van een pilaster en bevat in het midden een deur met kalf en 
een gedeeld bovenlicht. Aan weerszijden daarvan is een brede etalageruit boven een gemetselde 
borstwering, afgesloten door een rollaag, geplaatst. De. pui wordt overspannen door een geprofi
leerde puibalk. 
De verdieping bezit twee vensters met twee draairamen met elk een drieruits roedenverdeling. De 
gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gootlijst. In het midden van het 
dakvlak bevindt zich een dakkapel met twee gedeelde draairamen. De dakkapel heeft pilasters en 
een geprofileerde daklijst met fronton. 

Gevel Bogen 
De gevel aan de Bogen bezit links een pothuis met een plat dak en een geprofileerde daklijst. De 
voorgevel hiervan wordt gevormd door een breed kozijn met in het midden een deur en links en 
rechts hiervan een breed raam met elk een achtruits roedenverdeling. Boven het pothuis bevinden 
zich twee schuifvensters waarvan de onderramen een zes- en de bovenramen een drieruits 
roedenverdeling hebben. Het rechter geveldeel bevat op de begane grond een breed 
etalagevenster met twee bovenlichten met elk tweeruits klapraampjes. Deze pui wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een korte geprofileerde luifel op klosjes. 
De verdieping bezit links twee vensters met gedeelde draairamen en rechts, boven de winkelpui , 
een hoog venster met twee draairamen met elk een drieruits roedenverdeling. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gootlijst. In he_t dakvlak bevindt zich links van het 
midden een dakkapel identiek aan die aan de voorzijde. Aan weerszijden hiervan is een recent 
dakraam aangebracht. 

Waardering ~er, 1.::, "f 

Het object Veerstal 32./ïs van belang omdat: 
1] het een ouder winkel/ woonhuis is in een eenvoudige neoclassicistische stij l dat vermoedelijk 

in 1891 en 1953 gedeeltelijk werd gewijzigd; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] er nog een pothuis aanwezig is; 
4] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
5] het pand ma(kant is gelegen op de hoek van de Veerstal en de Bogen. 

' ' 

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 , 


