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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; ---
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 23 maart 1999, nr. MC99.504, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument en het reg istreren op de 

gemeentelijke monumentenlijst van het object Koster Gijzensteeg z.n. (tussen 2 en 2a), kadas

traal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 160, welk object eigendom is van de heer 
is gebleken dat het object 

cu ltuurhistorische 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 

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

kwalite iten" als volgt gewa ardeerd is: 

Het objec t Koster Gijzensteeg z.n. (tussen 2 en 2a) is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld van een woonhuis/pakhuis uit het begin van de twintigste 

eeuw is; 
•:=~a- 2] de geveli[ldeling evenwichtig is; 

-- ~~~r "':' -

3] 
4] 

de detai lleringen nog grotendeels intaè'l' zijn; 

het pand zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemm ingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Stadserf 

heeft; 

dat het object in gebruik is als opslagplaats; 

dat de bouwkundige toestand van het object mat ig is; 

dat de eigenaar niet gereageerd heeft op de brief van 17 juni 1999 (nr. 99.14192) en geen 

bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen tot dit besluit; 
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dat aanwijzing tot gemeentelijk monument en registratie op de gemeentelijke 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 toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument en de registratie van het object 

Koster Gijzensteeg z.n. (tussen 2 en 2a) op de gemeentelijke monumentenlijst, 

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1 ~.o, op de lijst als bedoeld in 

artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 21): JUll 1999 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

rlP. h11raP.mP.ester. 

VERZONDEN 2 8 JULI 1999 
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Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

~ 

'11onumenten 
-:om missie 

____ EKOMEN 
--

1 6 DEC, 1998 

Ohtvangstbev.: L 

Afdoen voor-: 

: .. 

bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 • 588248 
telefax 0182 - 588 101 

SECTOR~o 

Onderwerp: 
Koster Gijzensteeg 2 

telldoorkiesnr.: 
588253 datum: 1 5 DfC. 1998 

Geacht college, 

Inleiding 

98.029634 
Ons kenmerk: MC98.805 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Koster Gijzensteeg 2 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 Koster Gijzensteeg 2 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 Koster Gijzensteeg werd al in 1395 als zodanig vermeld. Hij werd genoemd naar een veertiende-eeuwse 
koster van de Sint-Janskerk die hier wellicht eigendommen bezat. In de negentiendë en twintigste eeuw werd de 
straat in de volksmond ook wel Vellensteeg genoemd naar een huidenzouterij en een vellen pakhuis. 

Beschrijving 
Houten pakhuis bestaande uit een begane grond en een verdieping dat een zadeldak met flauwe helling bezit. 
Het dak is gedekt met shingles. 
De begane grond bezit een kozijn met twee deuren. De verdieping is voorzien van een grote deur in het midden 
en een raam aan weerszijden daarvan. 
Aan de bovenzijde volgt de gevel de vorm van het overhangende zadeldak, dat is afgezet is met een daklijst, die 
in het midden een gevelmakelaar bezit. 

Waardering 
Het object Koster Gijzensteeg 2 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis.lpakhuis uit het begin van de twintigste eeuw is; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het pand zich goed voegt in de straatwand. 
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Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dtt object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dtt object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

- ~Giftaris, De voorzitter, A\ 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Koster Gijzensteeg z.n. 
(tussen 2 en 2a) 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 Koster Gijzensteeg z.n. (tussen 2 en 2a) 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 Koster Gijzensteeg werd al in 1395 als zodanig vermeld. Hij werd genoemd naar een veertiende-eeuwse 
koster van de Sint-Janskerk die hier wellicht eigendommen bezat. In de negentiende en twintigste eeuw 
werd de straat in de volksmond ook wel Vellensteeg genoemd naar een huidenzouterij en een 
vellenpakhuis. 
Van Koster Giijzensteeg z.n. (tussen 2 en 2a) dat hier al in ieder geval in 1353 bebouwing stond. Tussen 
1585 en 1589, maar ook in 1733 werd het toenmalige pand 'De Hulck' genoemd. Rond 1900 kwam het 
huidige houten pand tot stand. 

Beschrijving 
Houten pakhuis bestaande uit een begane grond en een verdieping dat een zadeldak met flauwe helling 
bezit. Het dak is gedekt met shingles. 
De begane grond bezit een kozijn met twee deuren. De verdieping is voorzien van een grote deur in het 
midden en een raam aan weerszijden daarvan. 
Aan de bovenzijde volgt de gevel de vorm van het overhangende zadeldak, dat is afgezet is met een 
daklijst, die in het midden een gevelmakelaar bezit. 
De rechter zijgevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot. 
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Waardering 
Het object Koster Gijzensteeg z.n. (tussen 2 en 2a) is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld van een woonhuis/pakhuis uit het begin van de twintigste eeuw is; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het pand 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 
Monume ntenverordening . Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monu
mentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voor~ 


