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BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 juni 1989, no. 89.111, van de
Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke Monumen
tenlijst van het pand Veerstal 20, kadastraal bekend gemeente Gouda. sectie D,
no. 626, welk pand eigendom is van..___
is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege z1Jn steaeoouwKundige en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumen
tenlijst;
alsmede het door de Monumentencommissieuitgebrachte advies;

-=----- .--------~

dat het pand ligt

_

in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-West;

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestenvning
Wonenen Centrumdoeleinden heeft;
dat het pand in gebruik is als woning;
dat de bouwkundige toestand van het pand goed is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het pand en aanpassing aan een doelmatjg gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het pand Veerstal ' 20, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie D, no. 626, op de lijst als bedoeld i~ artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

ll . vast te stellen

de bijgevoegd~ Monumentenlijst.
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Behoort bij besluit bur emeester en wethouders van
UG. 1989, no. 10.624
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als beaoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordenin
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Veerstal 20.
Een in oorsprong waarschijnlijk laat-middeleeuws woonhuis, welke is verbouwd
tot bistro met bovenwoning op de hoek van de Veerstal en de Peperstraat. Het
pand, dat bestaat uit een kelder, een begane grond en een verdieping, heeft
deels nog zijn houten skeletbouw. Het wordt gedekt door een mansardekap, die
waarschijnlijk bestaat uit het schaargebint van het oorspronkelijke zadeldak.
Het dak is bedekt met rode hollandse pannen.
De voorgevel is in opzet een 18de eeuwse lijstgevel,
die is gepleisterd en
voorzien van schijnvoegen als imitatie blokwerk. De relatief hoge begane gron
heeft een 20ste eeuwse houten pui, die aan de linkerkant bestaat uit een deur
en rechts daarvan drie hoge kozijnen met ramen.
Op de verdieping zijn drie vensters met ramen symmetrisch in de gevel geplaatst. De gevelbeëindiging bestaat uit een eenvoudige kroonlijst.
Het straatniveau langs de gepleisterde zijgevel loopt naar achteren toe af,
waardoor hier een kelder mogelijk was. Op het kelderniveau is rechts een deur,
die wordt geflankeerd door twee vooruitstekende gemetselde penanten met daartussen een gemetseld trapje. Links van de deur zijn twee keldervensters aangebracht. Boven het keldergedeelte bevinden zich op de begane grond drie vensters met een zesdelige roedenverdeling. Het linker venster met raam is iets
hoger in de gevel geplaatst dan de andere twee, die bovendien zijn voorzien
van schuiframen.
Op de verdieping zijn vier vensters van verschillende grootte aanwezig. Een
ervan heeft een schuifraam met een negenruits roedenverdeling. De gevelbeëindiging bestaat uit een eenvoudige zinken bakgoot.
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