
gemeente 
gouda 

• Sector Stadsontwikkeling. 
Afd. S. V.H. 
No.: 20.617. 
typ: MG/2. 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 01820 - 88211 
telefax 0102 ... 0_-.,..8 ... 84.._64_..._ ____ __, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89.123, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
Monumentenlijst van het pand Blauwstraat 1/Hoogstraat 23, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, no. 2485, welk pand eigendom is van ._ ______ ____. 

is gebleken, dat het hier een pand betreft van 
belang vanwege zijn stedebouwkundige en architectonische aspecten zoals weerge
geven op de bijgevoegde Monumentenlijst, alsmede het door de monumentencommissie 
uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
Woondoel en Detailhandel heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning en winkel; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlij st 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= 2 3 JAN. 19ud 
1. over te gaan tot plaatsing van het object Blauwstraat 1/Hoogstraat 23 te 

Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, no. 2485, op de lijst als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II . vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
~ 

EN WETHOUDERS VOORNOEMD, 
e secreta ri s, ~ De bu rgemee2 ter. 



Behoort bij besluit burgemeester en 
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1 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MJNUMENT. 

Blauwstraat 1/Hoogstraat 23. 
Het woon-winkelpand op de hoek Bl auwstraat/Hoogstraat, dat aan de zijde van 
de Hoogstraat bestaat uit een begane grond en twee verdiepingen. Aan de z i jde 
van de Blauwstraat bestaat zij uit een souterrain, een belétage en twee ver
diepingen. Het pand, dat wordt gedekt door een schilddak met zwarte Hollandse 
pannen, heeft een ronde hoek. De hoekkepers en nokvorsten zijn belegd met 
loodslabben. 
De voor- en zijgeve l zijn lijstgevels in eclectic i stisc he trant uit 1890, 
waarbij de horizontale geleding wordt benadrukt door materiaalbehandeling en 
waterlijsten. Souterrain, belétage en begane grond zijn gepleisterd en voor
zien van imitatieblokwerk, waarbij die van het souterrain kleinere blokken 
suggereert dan die van de belétage. De twee verdiepingen zijn opgetrokken uit 
fijngevoegd metselwerk. 
Aan de zijde van de Blauwstraat bevindt zich op de begane grond rechts 
een licht getoogde deuropening met een akroterie als sluitsteen. Li nks hiervar 
bevinden zich in het souterrain en op de belétage ieder drie l icht getoogde 
vensters, die worden gedekt door een strek. De vensters van het souterrain 
hebben iets vergrote vlakke sluitstenen, terwijl die op de belétage een akro
terie als sluitsteen hebben. De oorspronkelijke opensl aande ramen van het sou 
terrain zijn nu geblindeerd en de T-schuiframen van de belétage zijn vervanger 
door ramen zonder roeden. Links van de ramenpartij bevindt zich een stalen 
winkelpui, die doorloopt aan de kant van de Hoogstraat. Zij bestaat uit een 
deur op de hoek met, zowel aan de zijde van de Blauwstraat als aan de Hoog
straat een etalageraam. De winkelpui wordt afgesloten door een serie boven
lichten en een latei. 
Zov,el de belétage en de eerste verdieping, als de eerste en de tweede verdie
ping worden van elkaar gescheiden door een waterlijst, die tevens deel uit
maakt van de onderdorpels van de venst ers op de betreffende verdieping. Op de 
eerste verdieping bevindt zich op de hoek een gebogen venster met openslaande 
deuren en een bovenlicht. De ramen zijn voorzien van eenvoudig glas-in-lood. 
Het zgn. Franse balkon is vervangen door een metalen band. Op de tweede ver
dieping bevindt zich op de hoek een venster met twee schuiframen, die te samer 
worden gedekt door een anderhalfsteens strek. 
Aan de zijde van de Hoogstraat zijn op beide verdiepingen twee vensters met T
schuiframen symmetrisch in de gevel geplaatst. Aan de zijde van de Blauwstraat 
zijn op de beide verdiepingen vijf vensters met T-schuiframen aanwezig. Alle 
vensters op de eerste verdieping hebben afgeronde bovenhoeken en een geprofi
leerde omlijsting van decoratieve uiteinden en een akroterie in he t midden. 
Alle vensters op de tweede verdieping worden gedekt door een licht gebogen 
strek. De gevels worden beëindigd door een hoofdgestel. De kroonl ijst bestaat 
uit smalle langgerekte iets uitspringende velden met afgeronde hoeken, onder
broken door consoles midden tussen de daaronder liggende vensters. 
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