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• de inhoud van de brief van 11 januari 2006 nummer CH2006.501 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Achter de Kerk 7a, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 169, welk object eigendom is van -----~ 
-----------------~----- waaruit blijkt dat het object 
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Achter de Kerk 7 Ais van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een bedrijfsruimte met bovenwoning met stijlkenmerken van 
neorenaissance van rond 1890; 
2.de gevelindeling van vooral de voorgevel grotendeels authentiek is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
4.het onderdeel is van de historische gevelwand van de Achter de Kerk en Koster Gijzensteeg . 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord maar dat zij geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht. 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cu ltu u rh istorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeente lijk monument van het object Achter de Kerk 7a, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 169; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 8 APf~ 2006 

Burqemeester en wethouders voorl)l)el)ld , 

---
, burgemeester 

, secretaris 

verzonden: 'l 1 1WP 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2006.1937, van 'j 8 APR 2006 

monumentnumme r 848 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Achter de Kerk 7a 

omschrijving van het monument 

Adres: Achter de Kerk 7-A , Gouda 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Naam: oorsponkelijk waarsch . bedr ijfsgebouw met bovenwoning ; momenteel horecagelegenheid 
Bouwjaar : circa 1890 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen : geen tekeningen aangetroffen in Gouda , Groene Hart Arch ief, archief Bouw- en 
Woningtoezicht. 

Bedrijfsruimte met bovenwoning, nu met horecafunctie, in twee bouwlagen en zolder , afgedekt door een 
mansardekap met rode Hollandse pannen. De voorgevel aan Achter de Kerk is opgemetseld uit rode 
baksteen in kruisverband . Boven de vensters zijn strekken . Aanzet- en sluitstenen en horizontale en 
verticale banden zijn van creme-wit geschilderd pleisterwerk . De rechter zijgevel langs de Koster 
Gijzensteeg is gemetseld van gele baksteen in kruisverband . 

De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met een lijstgevel met plastische en zorgvuld ig vormgegeven 
detailler ingen met stijlkenmerken van neo-renaissance . Het klassieke hoofdgestel wordt onderbroken door 
een dakkapel met fronton . De kozijnen ogen nog grotendeels oorspronke lijk en zijn met tal van 
ambachtelijke details gedetailleerd . Op diverse hoogtes zijn horizontale geprofileerde en gesch ilderde 
banden . Langs de gevel loopt een zwarte plint. 

De pui op de begane grond is symmetr isch ingedeeld met een centrale entree en aan weerszijden een 
winkelraam . Deze indeling wordt geaccentueerd door geprofileerde onderdelen met onder meer een 
hoofdgestel met kroonlijst, vier pilasters en kapitelen. De vensters en het bovenl icht van de hoofdentree zijn 
voorzien van een houten boog. De recente deur heeft een nog oorspronkelijk bovenlicht waaraan een recent 
rooster is toegevoegd . De deurstijlen zijn voorzien van een geprofileerde pilaster met een kapiteel. Links en 
rechts van de winkelramen heeft het hoofdgestel met de sterk geprofileerde lijst twee kapitelen . De 
profilering wordt 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakel ijk gerecht igde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. C 

169 

Achter de Kerk 7a bijlage bij besluit.doe 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 t/m 4 

gemeente 
gouda 



vervo lg van de omschrijving Achter de Kerk 7a 

geaccentueerd door afwisselend wit en donker groene lak. Aan de gevel is een ontsierend recent 
zonnescherm gemonteerd . 

Op de eerste verdieping zijn in de geve l twee T-vensters met een strek . Aanzetstenen, sluitstenen en 
banden zijn gepleisterd en crèmewit geschilderd . Beide ramen hebben recente houten zonnescherm kasten 
waarin geen zonnescherm is gemonteerd . De sterk geprofileerde lijst van de voorgeve l wordt onderbroken 
door een dakkapel. De kozijnen zijn voorzien van neo-classicistische profilering . De dubbe le uitslaande 
ramen ogen recent. Het fronton van de dakkapel heeft profielen en een uitstekende balk met een driehoekig 
eindstuk die associaties oproept met een hijsbalk . 

Voorgevel aan Achter de Kerk 
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vervo lg van de omschrijving Achter de Kerk 7a 

Voorgevel en rechter zijgevel Dakkapel in de voorgevel 

De rechter zijgevel heeft grotendeels het karakter van een blinde gevel met recente vensters. Bij de 
voorgevel is het gevelvlak voorzien van een gepleisterde en geschilderde lijst. De plint is geple isterd en 
zwart geschilderd. Oorspronkelijk is de reeks muurankers ter hoogte van de vloer van de eerste verdieping. 
Waarschijnlijk zijn ook langs de plansiergoot muurankers, maar die worden door begroeiing aan het oog 
onttrokken . Aan de gevel is openbare straatverlichting aangebracht. Op de begane grond is links in de gevel 
een recent venster in het wandvlak en schijnbaar dichtgemetselde eindstukken van een latei. Rechts in de 
gevel is een groot recent venster met een nog oorspronkelijk ogende boog en een recent dichtgemetseld 
boogveld. Mogelijk is dit oorspronkelijk een poort geweest. Rechts hiervan is een smalle recente deur met 
een nog oorspronkelijk ogende boog en een recent dichtgemetseld boogveld en muurankers. Op de eerste 
verdieping zijn onder meer twee vrij kleine vensters van verschillend formaat en onregelmatig in de gevel 
geplaatst. In het dak een oorspronkelijk ogende gemetselde schoorsteen . 

De linker zijgevel is slechts gedeeltelijk zichtbaar vanaf de openbare weg. Bij de voorgevel is de 
gepleisterde band van het klassieke hoofdgestel. Deze gevel is gemetseld van mogelijk gele, sterk vervuilde, 
baksteen in kruisverband . Gevel en plansiergoot hebben op regelmatige plaatsen muurankers . 

De achtergevel en rest van de zijgevels zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 
De terreinaanleg. Het pand maakt deel uit van de historische gevelwand . De voor- en rechter zijgevel 

liggen direct tegen het trottoir van de openbare weg. Rechts naast de woning is mogelijk een steeg. Achter 
de woning is mogel ijk een open plaats . 
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vervo lg van de omschrijving Achter de Kerk 7a 
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