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Voor eensluidend afschrift 

Datum:-1 
BURGEMEESTER EN WETHOU DERS VANG O U DA ; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr . MC98.810, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumenten lijst van het object Vest 

23-25 -27, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3647 (nr.23), welk object 

eigendom is van 

num mer(s) 3648 (nr .25-27) welk object eigendom is van de Ver eniging van Eigenaars 

Vest 25-27, Vest 25, 2801 VC Gouda, we lk object is gesplitst in het appartement D 3651 A 1 
(nr.25), welk object eigendom is van ..._ ______________________ .J 

L_._..__.. ____ _. en appartement D 3651 A2 (nr. 27) we lk object eigendom is van de heer R. 

Kwakernaak, Vest 27, 2801 VC Gouda, is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde 

heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie crite ria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

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

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Vest 23-25-27 is van belang omdat: · 

1 J het een dubbe l woonhuis met opslag is uit het eerste kwart van de twintigste eeuw is 

in de trant van de neorenaissance; 

2) de geve linde ling evenwich t ig is; 

3] de deta illeringen nog gedee ltelijk intact zijn; 

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

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

dat volgens dit bestemmingsp lan de grond waarop het object Vest 23 staat de bestemming 

Wonen I heeft; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object Vest 25-27 staat de bestemming 

Wonen Il heeft; 

dat het object in gebr uik is als wo ningen en werkplaats; 

dat de bouwkundige toestand va n het object matig is; 

dat de eige naren niet verschenen zijn op de hoorz ittin g en geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

het voornemen tot d it besluit; 
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dat plaats ing 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 monumenta le onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing 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 Vest 23 -25-27, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sect ie D, nummer(s) 3647 (nr.23), 3648 (3651 A 1: nr.25, 3651 A2: nr.27), op 

de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOU~~, 16 FEB. 1999 
( .,,-~;:~ ~~ster en wethouders voornoemd, 
'\ve sec/41:ris, de burge meester, 



( 
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588253 
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Geacht college , 

Inleiding 

-
bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amer ika 20 
gouda 

cor respondentie-ad res: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum: 1 5 DEC, 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Vest 23-25-27 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 Vest 23-25-27 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 5 oktober 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam Vest volgt uit de ligging onmiddelijk achter de stadswallen. Na de ontmanteling in de eerste 
helft van de negentiende eeuw werd de vrijgekomen grond nagenoeg geheel bebouwd met 
bedrijfsbebouwing. In het begin van de twintigste eeuw was de Vest geen doorgaande verbinding 
langs de singelgracht omdat delen in gebruik waren bij de Koninklijke Plateelbakkerij 'Zuid-Holland', de 
Plazuid. Later werd de verbinding met de Verloren kost hersteld. 
Het huidige dubbele woonhuis met opslagruimte kwam rond 1910 tot stand. 

Beschrijving 
Dubbel woonhuis van rond 1910 elk met een bakstenen lijstgevel met gestucte speklagen. 

Vest23 
Het pand bestaat uit een begane grond en een zoldeNerdieping . Het zadeldak is deels met 
gesmoorde en deels rode oude Hollandse pannen gedekt. 
De begane grond bezit links twee T-vensters en rechts een kozijn met deur en bovenlicht. De drie 
bovenramen zijn gevuld met glas-in- lood. 
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst die 
tevens als lekdorpel dientvoor de twee erboven gelegen T-vensters .Boven alle gevelopeningen zijn 
segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De sluitstenen zijn alle voorzien van 
diamantkoppen . De boogvelden zijn gevuld met tegels . 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 



Vest25 
Het pand bestaat uit een begane grond , een verdieping en een zolder. Dit mansardedak met 
voorschild is eveneens deels gedekt met rode en deels gesmoorde oude Hollandse pannen . 
De begane grond bezit in het midden een kozijn met twee deuren en erboven een smaller bovenlicht 
met drie roeden . Aan weerszijden bevindt zich een kozijn met deur met rooster , gedecoreerd kalf en 
bovenlicht. 
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst die 
tevens als lekdorpel dient voor de twee erboven gelegen T-vensters.Boven alle gevelopeningen zijn 
segmentbogen met gestucte aanzet - en sluitstenen gemetseld . De sluitstenen zijn alle voorz ien van 
diamantkoppen. De boogvelden zijn gevuld met tegels. 
De gevel is aan de bovenz ijde afgesloten door een kroonlijst. 

Waardering 
Het object Vest 23-25-27 is van belang omdat: 
1] het een dubbel woonhuis met opslag is uit het eerste kwart van de twintigste eeuw is in de trant 

van de neorenaissance ; 
2] de gevelindel ing evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog gedeeltelijk 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. 

-Hcoga~htend, 

cfesecr~ , De voorzitter.A' 


