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BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
VANGOUD A;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 13 juni 1989, no. 89087, van de
Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
Monumentenlijst van het pand Turfmarkt 140, kadastraal bekend gemeente Gouda
sectie B, no. 316, welk pand eigendom is van.______
~----------is gebleken, dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde
Monumentenlijst, 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 bestemming
WonenII 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 doelmatig 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.

10 KLÎ98

over te gaan tot plaatsing van het pand Turf markt 140, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, no. 316, op de lij st als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;
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OMSC
HRIJVINGVANHETMONUMENT.
Turfmarkt 140
Een woonhuis, bestaande uit een begane grond, twee verdiepingen en een zolder.
Het pand wordt gedekt door een zadeld ak met rode hollandse pannen.
De wit gepl eister de lijstgeve l met een gepleisterd kuifstuk heeft neo-classi cistische- en barokelementen in een trant, waardoor het aansluit bij het
aangrenzende pand Turfmarkt 142.
Op de begane grond is in 1951 een nieuwe pui aangebracht. Deze bestaat aan de
li nker kant uit een bakstenen plint met daarboven een groot venster. Rechts
hiervan bevindt zich een small e deur met een gl azen raam, dat is voorzien van
ruitvormig traliewerk. De deur en het venster worden afgesloten door een latei, waarboven zi ch drie bovenlichten met vaste vert i cale stijlen bevinden.
De verdieping, die van de begane grond gescheiden is door een smalle lijst,
heeft horizontale banden. In het midden bevi ndt zich een uitgekraagde raampart ij, die bestaat ui t een gekoppeld venster met schuiframen. Het geheel
wordt omlijst door drie pi la sters met cor inti sche kapitelen. Ze gaan op van
een zwarte horizontale lijst en worden ieder gedragen door een console . Op
de kapi te l en rust een l atei.
De tweede verdieping wordt van de eerste gescheiden door een smalle uitgekraagde band. Deze verdieping wordt door dorische pi l asters verdeeld in drie
traveeën . In de mi ddelste travee is een venster met schui fraam geplaatst. De
buitenste traveeën hebben opgelegd decoratief stucwerk . In het ver lengde van
de dorische pi l asters bevinden zich vi er consoles, waarop een smalle, i ets
vooruitstekende kroonl i jst rus. Het kuifstuk, bestaande uit twee treden en
een halve cirkel, is voorzien van kru lwerk. In het midden van het kuifstuk
bevindt zich een ronde oei 1-de-boeuf.
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Inleiding
De monumentencommissie
is werkzaam aan een inventarisatie
van de
meest beschermenswaardige
panden in de binnenstad
van Gouda.
Als eerste
fase heeft
de commissie
de Turfmarkt/Blauwstraat
ter
hand genomen,
gelet
op de ligging
van dit gebied
in de A-z6ne van
het beschermd
stadsgezicht
van Gouda en het feit,
dat het historisch
lcarakter
van structuur,
bebouwing
en ruimtelijke
inrichting
goed bewaard
zijn.
De commissie
is van
mening
dat
handhaving
van
het historisch
karakteristieke
beeld
ter plaatse
mede wordt g ewaar borgd door het
plaatsen
van
een aantal
panden op de gemeentelijke
monumentenlijst.
In verband
hiermee
brengt
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u thans
advies
uit over de
plaatsing
op de
ge mee ntelijke
monume ntenli j st
van
het
pand
Tu rfm arkt
140 te Gouda.
In de
openbare
vergade ri ng van ?
het door haar uit te brengen
advi ~s
Beknopte
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Op dit perceel,
dat samen met
sinds
1451
bebouwing
bekend.
het perceel
plaats.
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pand behandeld.

Tu r fmarkt
138 één geheel
vormde , is
Circa
1622
vond een splitsing
van
e voorgevel
dateert
waarschijnlijk

correspondentie uitsluitend richten aan
het postadres met verme lding van
de datum en het kenmerk van deze brief.

uit het derde
kwart van de 19de eeuw.
plaats
en in 1951 kwam de huidige
pui

In 1937 vond
tot stand.

een

verbouwing

Beschrijving
van het pand
Een woonhuis,
bestaande
uit
een begane
grond,
twee verdiepingen
en een
zolder.
Het
pand wordt gedekt
door een zadeldak
met rode
Hollandse
pannen.
De wit gepleisterde
lijstgevel
met een gepleiste
rd kuifstuk
heeft
neo-classicistischeen barokelementen
in een trant,
waardoor
het
aansluit
bij het aangrenz en de pand Turfmarkt
142.
Op de begane
grond is in
1951 een
ni e uwe pui
aangebracht
. Deze
bestaat
aan
d e link er kant uit
een bakstenen
plint
met daarboven
een groot
venster.
Rechts
hiervan
b evi ndt
zich een
smalle
deur
met een
glazen
raam,
dat is voorzien
van ruitvormig
traliewerk.
De deur en het
venster
worden
afgesloten
door
ee n latei,
waarboven zich
drie
bovenlichten
met vaste
verticale
stijlen
bevinden .
De verdieping,
die van de begane
grond gescheiden
door een smalle
lij st,
heeft
horizontale
banden.
In het midden bevindt
zich een
uitgekraagde
raampartij,
die bestaat
uit
een
gekoppeld
venster
met schuiframen.
Het geheel
wordt omlijst
door drie
pilasters
met
corintische
kapitelen.
Ze gaan
op van
een
zwarte
horizontale
lijs t en
worden ieder
gedragen
door een console.
Op de kapitelen
rust
een latei.
De tweede
verdieping
wordt
van
de
ee rst e gescheiden
door een
smalle
uitgekraagde
band.
Deze
verdieping
wordt door dorische
pialsters
verdeeld
in drie
traveeën.
In
de middelste
travee
is
een
venster
met
schuifraam
geplaatst.
De buitenste
traveeën
hebben opge l egd decoratief
stucwerk.
In
het
verlengde
van de
dorische
pilasters
bevinden
zich
vier
consoles,
waarop
een
smalle,
iets
vooruitstekende,
kroonlijst
rust.
Het kuifstuk,
bestaand
e uit
twee treden
en een
halve
cirkel,
is voorzien
van
krulwerk.
In het midden van het
kuifstuk
bevindt
zich een ronde
oeil-de-boeuf.
Waardering
Het pand Turfmarkt 140 is van belang,
omdat :
1] het een
goed voorbeeld
is van een woonhuis,
voorzien
van een
voorgevel
met neo-classicistischeen barokelementen.
2] uit
de decoratie
blijkt
dat voor
het ontwerp
aansluiting
is
gezocht
bij
het
aangrenzende
pand Turfmarkt
142 (Rijl csmon ument).
3] de detailleringen
van de vensters
en het stucwerk
zich nog in
oorpsronkelijke
staat
bevinden
en
een
toegevoegde
waarde
hebben.
4] de
detaillering
van
het
stucwerk
ambachtelijk
vaardigheid
vertoont.
5] het een
schaa l ondersteunend
element
vormt in een monumentale
omgeving.
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