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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende,
dat uit de inhoud van de brief van 27 april 1994, nr. MC94.537, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Kleiweg 19-21-23-25, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie B, nummer(s) 2112(nr. 25), 2113(nrs. 19,21 en 23), 2114(m·s. 21,23),
welk object eigendom is van Stichting P.G.G.M., Postbus 4001, 3700 KA Zeist (nrs.
19-21-23), is gebleken dat het object cultuurhistorische 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 opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol
cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is:
1]
beide del n, met uitzondering van de pui, een goed voorbeeld vormen van een
winkel/woonhuizen uit het tweede decennium van de twintigste eeuw;
2]
de gevelindeling, met uitzondering van de pui, evenwichtig is;
3]
de gevels zich, met uitzondering van de pui, goed voegen in de straatwand;
4]
De panden zijn opgetrokken in de stijl van de Jugendstil;
5]
de detailleringen, met uitzondering van de pui, nog grotendeels intact zijn;
6]
het metselwerk, de tegels, de decoraties en de goten ambachtelijke vaardigheid
vertonen;
dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het
Monumenten Inventarisatie Project (MIP);
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Markt e.o.;
dat volgens dit bestemmingsplan de grodd waarop het object staat de bestemming
Wonen en Centrum Doeleinden heeft;
dat het Óbject in gebruik is als winkel/woning;
dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is;
dat de eigenaar van nummer 19-21-23 heeft ingestemd met het voornemen tot dit
besluit en van de eigenaar van nummer 25 geen reactie ontvangen is;
dat op grond van de cultuurhistorische waarde de bescherming zich richt op het gehele
object;
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-2dat plaatsing op de 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 vigerende Subsidieverordening
Stadsvernieuwing van toepassing is;
dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de
gebrniksmogelijkheid van het monument;
dat voorliggend besluit, in verband met correctie van enkele gegevens, het eerder
genomen besluit nummer 8547/94 d.d. 21 juni 1994 vervangt;
Gelet op de Monumentenverordening

;

BESLUITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Kleiweg 19-21-23-25, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2112(nr. 25), 2113(nrs. 19,21
en 23), 2114(nrs. 21,23), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van
de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
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Monumentnummer 269
Plaatselijke aanduidin g: Gouda

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Kleiweg 19-21-23
Twee winke l/woonhuizen in de Jugendstil daterend uit het tweede decennium van de
twintigste eeuw.
Winkel/ woonhuis bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen en voorz ien van
een plat dak. Het pand bezit een gele verblendstenen voorgevel die is verleven digd met
blauw/witte spek lagen.
De begane grond is recentelijk van een nieuwe pui- invulling voorzien.
Op de verd iepin g zijn drie schuifvensters geplaatst waarvan de bovenramen een achtruits
roedenverdeling bezitten. De vensters zijn voorzien van hardstenen onderdorpels en
erboven zijn hardstenen lateien geplaatst.
Tussen de eerste en tweede verdieping bevindt zich een horizontaal verdiept veld dat is
bekleed met tegels die recentelijk wit zijn geschilderd.
De tweede verdieping is voorzien van drie rondboogvormige vensters met twee draairamen en bovenramen met een achtruits roedenverdeling. De vensters zijn voorzien van
hardste nen onderdorpels en erboven zijn rondbogen met natuurstenen aanze tstenen
aangebracht. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een iets golvende daklijst op
gedecoreerde steunen. De daklijst wordt geflankeerd door naar boven toe doorlopende
penanten die zijn bekroond door natuurstenen gedecoreerde opzetstukken.

KADASTRALE TENAAMSTEL LING

Eigenaar(s):

Stichting PGGM, Zeist (nummers 19-2 1-23) en Beleggingsmij.
Wassenaarse slag" B .V., Amsterdam (nummer 25)
Recht van erfpacht:
,
Zakelijk gerechtigde :
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Gemeente : Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 2112(nr.25), 2113(nrs.19,21 en 23), 2114(nr.21,23)
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 8547, van
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Monumentnummer: 269
Plaatselijke aanduiding: Gouda

OMSCHRJNING

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

Kleiweg 25
Winkel/ woonhuis bestaande uit een begane grond en twee verdiepingen. Het is voorzien
van een pla t dak met een dakschild boven de voorgeve l, dat is gedekt met rode tuiledu-N ordpannen. Het pand bezit een voorgeve l van witte strengpersst een, verlevendigd
met rode bakstenen speklagen, in de stijl van de Jugendstil. De begane grond is
recentelijk van een nieuwe pui voorzien.
De verdieping is links voorzien van een schuifvenste r waarvan het bovenraam een
drieru its roedenverdeling bezit. Rechts daarvan bevindt zich een gekoppe ld kozijn
waarin een breed en aan weerszijden een smal schuifraam. Het middelste bovenraam is
gedeeld en aan de onderzijde voorzien van vier kleine horizontale ruiten. Boven dit
geheel bevindt zich één zandstenen scgmentboog die aan de bovenz ijde recht gesloten is
en waarvan het boogveld is gevuld met een tegeltableau met bladrank.en. Rechts zijn vier
schuifvensters geplaatst.
Direct boven de schuifvensters is de gevel afgesloten door een fries en een overhangende bakgoot op gedecoreerde klossen. Het fries is ter plaatse van het linker sch uifvenster
bekleed met zandsteen en gedecoreerd. De bakgoot is ingeklemd tussen twee penanten
die erboven uitsteken en zijn bekroond door zandstenen opzetstukken.

KADASTRALE TENAAMSTELLING
Eigenaa r(s):

Stichting PGGM, Zeist (nummers 19-21-23) en Beleggingsmij." De
Wassenaarse slag" B.V., Amsterdam (nummer 25)
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: B
Nummer(s): 2112(nr.25), 2113(nrs . l9,21 en 23), 2114(nr.21,23)

bijlage omschrijving monument behorend bij besluit nr. 8547

Het geveldeel waarin het gekoppelde kozijn met het tegeltableau zich bevindt, breekt
door de bakgoot heen en wordt bekroond door een rechtgesloten topgevel, die is
voorzien van een evenwijdig aan de straat lopend zadeldak. Hier zijn twee vensters met
één hardstenen onderdorpel geplaatst die worden omgeven door één grote rondboog van
rode bakstenen en zandstenen tussenstenen. De bovendorpels van de vensters zijn beide
met de cirkel meegebogen. De topgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een
daklijst op steunen, die in het midden de vorm van de rondboog volgt. Aan weersz ijden
van de daklijst kragen gedecoreerde zandstenen penanten uit die zijn voorzien van
zandstenen gedecoreerde bekroningen.
In het dakvlak boven het rechter gedeelte van het pand staat een langgerekte dakkapel
met vijf klepramen.

