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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG

OUD

A;

Overwegende,
dat uit de inhoud van de· brief van 3 oktober 1995, nr. MC95.605, van de Monumentencommissie met betrekk ing tot het plaatsen ·op de gemeentelijke monumentenlijst
van het object
Kattensingel 42, kadastraal bekend gemeente Gouda, sect ie H, nummer(s) 1598 D9, welk
object eigendom is van de heer ..._____________________
is gebleken
dat het object cultuurhistorische
redengevende beschrijving;

waarde

heeft,

zoals

beschreven

in

de

bijgevoegde

dat het object aan de hand van de select ie 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]
het een goed voorbeeld is van een herenhuis van rond 1 900;
2]
de gevelinde ling evenwichtig is;
3]
de detailleringen van zowel in- als exterieur nog grotendee ls intact zijn;
4)
het pand in de trant van de Jugendstil is ontworpen;
5]
de gevel zich goed voegt in de straatwand;
6]
het metselwerk en de boogvullingen ambachtelijke kwaliteiten vertonen.
dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten
Inventarisat ie Projec t (MIP);
_
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volg ens dit bestemmingsplan
Wonen Il heeft;

Nieuwe Park e.o.;

de grond waarop het object staat de bestemm ing Wonen- en

dat het object in gebruik is als woning;
dat de bouwkund ige toestand van het object redelijk is;
dat de eigenaar verzocht heeft om plaatsing van zijn pand op de gemeentelijke

monumenten lijst

dat plaatsing op de monumentenlijst
niet zonder meer meebrengt, dat verandering
object en aanpassing aan een doelma tig gebru ik niet mogelijk zouden zijn;
dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota;

zoals beschreven in

van het

- 2 -

dat bij restauratie
toepassing is;

van monumentale

dat overigens bij toepassing
gelijkheid van het monument;

onderdelen de Subsidieverordening

van deze verordening

Gelet op de Monumentenverordening

rekening

is gehouden

Stadsvernieuwing

van

met de gebruiksmo -

;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing van het object Kattensingel
42, kadastraal bekend
gemeente Gouda , sectie H ,nummer(s) 1598 09, op de lijst als bedoeld in artikel 3,
eerste lid van de Monumentenverordening;

11.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende

Gez.

beschrijving.

GOUDA,

28 NOV.
1995

/Î
est~en
wethouders voornoemd,
(~~r;:~taçïs0,....._de burgemeester,

.,

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr . 95.30771, van

2 8 NOV,
1995

Monumentnummer: 3 92
Plaatselijke aanduiding: Gouda

/

, _

.

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

OM~CHRINING VAN HET MONillv:IENT.

JC4✓~,e!~ ~ L

Woonhuis uit 1905 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolder. Het
pand bezit een bakstenen gevel en een plat dak met schilden die zijn gedekt met
gesmoorde kruispannen. De begane grond is voorzien van een deels natuurstenen deels
bakstenen borstwering die aan de bovenzijde is afgesloten met een natuurstenen
waterlijst die tevens als lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert.
Deze vensters bevinden zich links en erboven zijn gedecoreerde lateien op aanzetstenen
en segmentbogen aangebracht. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. Rechts
bevindt zich een portiek met twee hardstenen treden en een bakstenen tongewelf. De
gevelopening ervan wordt aan de bovenzijde afgesloten door een gedecoreerde latei. In
de achterwand van het portiek is een kozijn met authentieke deur en bovenlicht aangebracht. In de rechterwand bevindt zich een gedecoreerde natuurstenen brievenbus.
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een natuurstenen
waterlijst die tevens als lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvensters fungeert.
Deze vensters bevinden zich links. Rechts bevindt zich, boven het portiek van de begane
grond, een kozijn met twee openslaande deuren en een bovenlicht. De deuren openen op
een balkon dat rust op twee gedecoreerde natuurstenen kraagstenen. De balustrade
bestaat uit een smeedijzeren hekwerk met op de hoeken natuurstenen balusters . Ze is aan
de bovenzijde afgedekt met de ook hier doorlopende waterlijst. Boven de gevelopeningen van de verdieping zijn gedecoreerde lateien op aanzetstenen en segmentbogen
aangebr~cht. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk.

KADASTRALE TENAAMST LLING
Eigenaar(s):
de heer !
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:

KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: H
Nummer(s): 1598 D9

afdruk voor:
1. afd. Ruimte en Verk eer
2. afd. BWT .
3. afd. Landmeetkunde en Kadast er
4 . Gedeputeerde Staten
5 . Minist erie van OCW

6.
7.
8.
9.

Secretariaat Raad voor Cultuur
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Landmeten, t.b.v. Kadaster Rotterdam
afd . SVM

bijlage omschrijving monument, behorend bij besluitnr. 95.30771

De zolderverdieping is in het midden voorzien van een gekoppeld kozijn met in het
midden een hoog schuifraam dat wordt geflankeerd door twee lagere draairamen. Boven
de drie ramen zijn gedecoreerde lateien op aanzetstenen geplaatst en het geheel wordt
overspannen door een rondboog waarvan het veld is gevuld met siermetselwerk. Aan
weerszijden van het kozijn bevindt zich een rondboogvormige nis met elk twee gestucte
aanzetstenen. De topgevel volgt de vorm van het dak en is afgezet met een geprofileerde
natuurstenen band. Beide uiteinden zijn voorzien van een deksteen met een natuurstenen
bekroning. De bovenzijde van de gevel is rechtgesloten en daarop staat een natuurstenen
balustrade met smeedijzeren hekwerk.
Tijdens een bezoek in het voorjaar van 1995 aan het interieur bleek dat ook daar grote
onderdelen zoals de kamers en suite, enkele stucplafonds en het trappenhuis nog
grotendeels intact zijn.

beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

560550
correct ie beperking gemeentelijk monument

correctiebes luit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechte lijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-beslu it nr. 95.30771 d.d. 28 november 1995 is de publiek rechte lijke beper king 'Gemeenteli j k
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

392
Kattensingel 42
gemeente Gouda GDA 01 H 1598 D9

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduid ing blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Het monument maakt deel uit van een groot perceel , maar de aandu iding 09 is niet j uist.
Bij opspl itsing van het percee l in de delen D1 tot en met D9 bestond 09 uit het restpe rceel. De delen D1 tot
ten met D8 zijn overgegaan in het perceel GDA01 H 3089 .
De kadastrale percee lsaanduiding had moeten zijn GDA01 H 1598 gedeelte lij k.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Kattensingel 42
te worden gevestigd op het perceel GDA 01 H nummer 3089 .

Afgegeven d.d. 7 april 2009.

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen ,
Het hoofd van de afdeling/ ebiedsontwikkeling ,

gemeente
gouda
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datum
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omschrijving

14 april 2009

gez.

MONUMENTENTEKENING
diens t :

Adres

en Behee r

Kattensingel 42

Ruimtelijke Ontwikkeling

schaal :
1:250

afdel ing:
Beheer Openbare Ruim te

formaat:
A4

Geo . Informatie

Kadastraal bekend
Sectie
H
Nummer{s) 3089
Nummer{s)

bezoekadres :

Anl\•.-erpseweg5
2803 PS Gouda
postad rQs:
postb us 1086
2800 BB Gouda
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