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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 31-01-1990, nr.89.171, van de Monumen-
,· tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 

parid Korte Dwarsstraat 1-2, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2861, welk 
pand eigendom is van H.Kooy, Nieuwehaven 240, 2801 EZ Gouda, is gebleken dat het hier 
een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de 
bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie uitgebrachte 
advies; 

dat het pand ·ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming Wonen 
II --heeft; 

dat het pand in gebruik is als pakhuis; 

dat de bouwkundige toestand van het pand slecht is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
1 pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Korte Dwarsstraat 1-2, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie B, nr.2861, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

l GOUDA, 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de b_urgeme~sterêf . 

. . . de uitgaande ·bn 1s 
De ultgaan'(le'bnef lotcl . nd dool' 
getekend 'door ge vt<O 
P. v.d. sr!nk drs. J;H. Boqne 
seorelar_ls . ~urger11eestsr 



Behoort bij besluit van burgemee ster en wethouder s nr.2587, van 
SVH3/AvH/41 13 MAART 1990 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Korte Dwarsstraat 1-2 
Een pakhuis met bovenwoning, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder, waarvan de bouwmassa waarschijnlijk dateert uit het eind van de 18de eeuw. Het 
pand wordt gedekt door een schilddak met rode Hollandse pannen. De voorgevel is een 
gepleisterde klokgevel die koud tegen de zijgevel staat. 
Op de begane grond bevindt zich in het midden een dubbele · pakhuisdeur die, ·. ge.scheiden 
door penante~ wordt geflankeerd door twee smallere deuren. Alle deuren hebber! . een 
bovenlicht waarbij alleen die boven de pakhuisdeur twee verticale roeden heeft. De beganè 

; : -gr,ond wordt van de verdieping gescheiden door een geprofileerde waterlijst. 
Zowel op de verdieping als op de zolder bevindt zich in het midden een venster met een 
schuifraam. Het schuifraam op de verdieping is een T-raam met twee verticale roeden in 
het bovenlicht. 
De klokgevel wordt gedekt door een rollaag, waarvan alleen aan d~ linkerkant de 
natuurstenen dekplaat · nog aanwezig is. De gevelbeëindiging bestaat uit een kroonlijst. In 
de top van de gevel zijn ter hoogte van de muurplaten en de gordingen drie schootankers 
van de kap zichtbaar. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar : H.Kooy 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 2861 

afd r uk voor : 

~ !1 2 . sectorhoofd SO 
t. b~v . afct ; RO. , Stedebouw 

"' 3 . sec torhoofct GW 
" 4 . afct . la11ctmeetkunde en kact . 
c15 . afct . 8 . 0.B. 
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beperkingenregistratie van de 
geme ente Gouda 

div-numm er 540 136 

onderwerp correctie beperking gemeente lijk monument 

■ 

correctiebesluit 

correcti ebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2587 d.d. 13 maart 1990 is de publ iekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevest igd, met de volgende gegevens: 

monumentnumme r 
adres 
kadast raal perceel 

96 
Korte Dwarsstraat 1-2 
gemeente Gouda GDA 01 B 2861 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaandu iding blijkt niet j uist te zijn om de volgende reden: 

Van het perceel GDA01 B 2861 is ingevolge akte deel 10699 nummer 16 dd 1 september 1989 een strookje 
tuin verkocht en op 7 mei 1991 opgenomen in perceel GDA01 B 3410. Dit dee l valt buiten de aantekening 
gemee ntelijk monument. Het resterende deel van GDA01 B 2861 is vernummerd in GDA01 B 3409. Op dit 
percee l rust de publiekrechte lijke beperking gemeente lijk monument. Het juiste adres van het pand is Korte 
Dwarsstraat 1. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ijk Monument te worden gevestigd op het perceel 

gemee nte Gouda, GDA 01 B nummer 3409, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven. , 

Afgegeven d.d. 5 augustus 2008. 

Hoogach tend, 

Burgemeest.,,.......-ethouders van Gouda, 
namens d 
H~t hoofd 

l) .Q, 
eling Gebiedsontwik keling, 

gemeente 
gouda 
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9 juri 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimtelijke Ontwikke ling 
en Beheer 

afd eling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo ~ Informat ie 

bezoekadres: w 
Antwerpseweg 5 
21!103 PB Gouda 

postad,u,: 
postb us 1086 
2800 8B Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Korte Dwarsst raat 1 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Numme r(s) 3409 

schaa l : 
1:250 

formaat : 
A4 

monume nlnumme r 
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