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• de inhoud van de brief van 11 januari 2006 nummer CH2006 .504 van de Commissie Cultuurh istorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentel ijk monument van het object Markt 37, 39, 39a/hoek Achter de 
Waag, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer (s) 3491(deel, zie bijgevoegde 
aanduiding) , welk object eigendom is van Rodamco Nederland Winkels B.V., p/a BVL Vastgoed 
Management B.V., Jacob Obrechtplein 1, 1071 KS Amsterdam, 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 Bescherm ingsbe leid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Markt 37, 39, 39a, hoek Achter de Waag is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een voormalig bankgebouw met een voorbouw met stijlkenmerken van 
elftse School en een achtervleugel in Nieuw Historiserende Stijl; 
2.de gevelindeling nog gedeeltelijk authentiek is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont en nog grotendeels authentiek is; 
4.het onderdeel is van de historische gevelwand van de Markt en Achter de Waag; 
5.het een stedenbouwkundig markant element is aan de Markt. 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monume nten 
Inventarisatie Project; 

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

• het feit dat de eigenaar schriftel ijk is gehoord en dat deze een zienswijze naar voren heeft gebracht. Voor 
een samenvatt ing en een weerlegg ing van de zienswijze(n) verwijzen wij naar onze brief aan de 
eigenaar(s) d.d. 18 apri l 2006, kenmerk nummer 2006.1953, die wij als herhaald en ingelast beschouwen ; 

• 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 zoa ls beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Markt 37, 39, 39a/hoek Achter de 
Waag , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3491 (deel); 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergader ing van 1 8 ~ l'W 2006 
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behoort bij besluit van burgemee ster en wet houders, 
nummer 2006.1953, van 1 8 APR 2006 

monumentnummer 851 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Markt 37, 39, 39a / hoek Achter de Waag 

omschrijving van het monument 

Markt 37, 38, 39, Achter de Waag 1, Gouda, voormalig bankgebouw 

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

Architect en bouwjaar: Van der Heyden en Van Nieuwenhuyzen , 1938-1940: hoge hoekpand 
Archi tect en bouwjaar: W . Stok, 1914: achtervleuge l 
Bouwtekeningen : Gouda, Groene Hart Arch ief, archief Bouw- en Woningtoezicht: 1936-106 (verbouw ing 
bankgebouw ); 1937-123 (uitbreiden garage) ; 1960-140 (uitbreiden bankgebouw met o.a. nachtkluis); 1961-
15 (verbouwen achtergevel) 

Omschrijving 

Voormalig bankgebouw , nu met detailhandel-functie, met een hoofdvolume aan de Markt en een lagere 
vleugel aan Achter de Waag. Het hoofdgedeelte uit omstreeks 1938-1940 aan de Markt met drie bouwlagen 
en een voormalig souterrain en een zolder, is opgeme tseld uit rode baksteen in staand verband en afgedekt 
door een zadeldak met donkergrijze gesmoorde romaanse pannen. De achterv leugel uit omstreeks 1914 
heeft twee bouwlagen met zolder, is opgemetseld uit rode baksteen in slaand verband , afgedekt door een 
zade ldak met rode tuile du nord. 

De voorgevel van het hoofdvolume aan de Markt is hoofdzakelijk symmetrisch ingedeeld met 
uitzondering van een overhoekse loggia, met een staand venster daaronder en een afgeronde hoek rechts 
die overloopt naar de zijgevel. Links en rechts langs de gevel zijn delen van een granieten plint. De huidige 
geve l op de begane grond en de eerste verdiep ing was voorheen gebouwd als een afzonderlijk souterrain en 
hoofdverdieping , maar heeft nu drie recente vensters die over deze twee bouwlagen doorlopen. Halverwege 
het venster is een recente horizontale blokvormige luifel. 
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vervo lg van de omschrijving Markt 37, 39, 39a / hoek Achter de Waag 

Centraal in de gevel ligt de huidige, recente glazen entree . De vensters zijn voorzien van een gedeelde 
kunststenen latei. De bouwlaag daarboven heeft rechts een overhoekse loggia met een rondboog . De loggia 
wordt gedragen door natuursteen blokken en heeft op de hoek een korte ronde zuil en een vierkant kapiteel. 
De regelmatige rij van vijf vensters heeft nog oorspronkelijk ogende stalen vensters met bovenramen en een 
gedeelde kunststenen latei. De bovenste bouwlaag heeft eveneens een regelmatige rij van vijf vensters met 
nog oorspronkelijk ogende stalen vensters met bovenramen en een gedeelde kunststenen latei. De 
witgeschilderde gootlijst heeft gootklosse n. In het dakvlak zijn drie oorspronkelijke dakkapellen met twee 
kleine ruiten. 
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Voorgevel aan de Markt 

De rechter zijgevel van het hoofdvolum e aan de Markt heeft een tuitgevel en links een overhoekse loggia 
die wordt gedeeld met de voorgevel. Links en rechts langs de gevel zijn delen van een granieten plint. De 
huidige gevel op de begane grond en de eerste verdieping was voorheen gebouwd als een afzonderlijk 
souterrain en hoofdverdieping, maar heeft nu een recent venster dat over deze twee bouwlagen doorloopt. 
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vervo lg van de omschrijving Markt 37, 39, 39a I hoek Achter de Waag 

Het venster heeft een kunststenen latei. De bouwlaag daarboven heeft links een overhoekse loggia met een 
rondboog. De loggia wordt gedragen door natuursteenachtige blokken en heeft op de hoek een korte ronde 
zuil en een vierkant kapiteel. Rechts van de loggia zijn twee venste rs met nog oorspronkelijk ogende stalen 
vensters met bovenramen en een gedeelde kunststenen latei. De bovenste bouwlaag heeft eveneens twee 
vensters met nog oorspronkelijk ogende stalen vensters met bovenramen en een gedee lde kuns tstenen 
latei. In de tuitgevel zijn twee kleine vensters met een kunststenen latei. De tu itgevel heeft natuursteen 
dekplaten en een uitkragend aanzetstuk . 

De lagere vleugel aan Achte r de Waag 

De linker zijgevel van het hoofdvolume aan de Markt heeft een tuitgevel. Deze tuitgevel heeft natuursteen 
dekp laten en een uitkragend aanzetstuk. Bij de belendende bebouwing zijn loodslabben . 

De achtergevel van het hoofdvolume aan de Markt is vrijwel niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 
Slechts gedeel telijk zichtbaar is het pannendak. 

De gevel van de achtervleugel aan Achter de Waag heeft gevelopeningen van verschil lend formaat die 
zijn voorzien van segmentbogen van verblends teen. Langs de plint is een lijst van geglazuurde stenen . Op 
de begane grond is rechts een nog oorspronkelijke entree met een houten paneeldeur met gesneden 
ornamenten en ruiten. De decoratieve natuurstenen omlijsting van de entree bestaat uit een segmentboog , 
geometr ische motieven en een reliëf in het boogveld. Het reliëf stelt voor een hoofd van een jongeman met 
een helm met vleugels en florale motieven , waarschijnli j k een afbeelding van Mercurius, de romeinse god 
van de handel en de winst. Boven de entree is een klein venster met nog oorspronkelijk ogende roeden. De 
begane grond heeft links een rij van zeven recente vensters die over twee bouwlagen doorlopen en een 
middenstij l hebben . Op de begane grond zijn de vensters voorzie n van banden verblendsteen . Boven deze 
vensters zijn meerdere vensters van verschillend formaat. Enkele van deze vensters zijn nog voorz ien van 
oorspronke lijk ogende bovenlichten met kleine houten raamroedes en glas in lood. Bij deze vensters zijn op 
regelmatige plaatsen vierkante op terra cotta lijkende tegels met een bloemdecoratie in relief. 
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vervolg van de omschrijving Markt 37, 39, 39a / hoek Achter de Waag 

De witgeschilderde dakgoot steekt ver uit en heeft gesneden gootklossen . In het dakvlak zijn meerdere nog 
oorspronkel ijk ogende dakkapellen met vensters met kl,eine houten raamroedes . De dakkapellen hebben 
een geprononceerde witgeschilderde daklijst met gesneden houtklossen. De zijwanden van de kapellen zijn 
bekleed met regelmatig overlappende stukken metaal. Op de nok staan twee op ventilatiekanalen gelijkende 
terracotta pijpen. 
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Detail van de entree aan Achter de Waag 

De zij- en achtergevels zijn vrijwel niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Het dak van de zijgevel van de 
achtervleugel heeft een nog oorspronkelijke dakkape l met dubbel venster en raamroedes. Rechts is een 
gemetselde schoorsteen. 

De terreinaanleg. Achter het pand is een open plaats of tuin. 
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vervolg van de omschrijving Markt 37, 39, 39a / hoek Achter de Waag 
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