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Afd.: S.V.M. 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 • 588211 
telefax 0182 - 588464 

Nr.: 98.1278 
Voor eensluidend afschrift 

Datum: - 1 JUN.--2006 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.897, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Goudseweg 8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s} 264, welk object 

eigendom is van Heitechnische Buro Brem B.V., Goudseweg 11, 2808 NL Gouda, is gebleken 

dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de seleètie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhisto rische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Goudseweg 8 is van belang omdat: 

11 het een boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw is; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 
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de detailJe_ringen nog grotendeels intact zijn; 

het pand markant gesitueerd is. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Stolwijkersluis; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming gemengde 

bebouwing heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het · 

voornemen tot dit besluit; 
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dat 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 Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. . 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Goudseweg 8, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie L, nummer(s) 264, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 1 7 FEB. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 

VERZONDEN 1 1 MMHl 1998 
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gemeente monumenten 
gouda commissie·· 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Goudseweg 8 

Geacht college, 

Inleiding 

98.001278 

INGEKOMEN 

12 JAN, '1998 

Ontv~gstbev.: L 

Mdoen voor: 

tel./doorkiesnr.: 588253 
ons kenmerk: MC97.897 

bezoekadres: 
gebouw buyteneri 
klein amerika 20 
gouda 

correspondent ie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 
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datum:23 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Goudseweg 8 
te Gouda . 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse 
mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Goudseweg 8 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 8 december 1997 heeft de commissie het door haar uit te 
brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Boerderij die in de tweede helft van de negentiende eeuw is gebouwd. 

Beschrijving 
Boerderij daterend uit de tweede helft van de negent iende eeuw, bestaande uit een begane grond 
en een zolderverdieping. Achter het stalgedeelte bevindt zich een met riet gedekt gebouwtje met 
inrijdeuren. Het pand bezit een een gepleisterde afgeknotte klokgevel met met sierblok- en band
verdeling op een laag plint en heeft een hoog afgewo lfd zadeldak waarvan het voorhuis met 
grijze Hollandse pannen is gedekt en het sta lgedeelte met rode Hollandse pannen. In het midden 
van de begane grond bevindt zich een kozijn met deur, kalf en bovenlicht, 
met aan weerszijden een schuifvenster. De zolderverdieping bezh twee T-vensters met tweeruits 
bovenramen. Boven de gevelopeningen zijn sierstrekken aangebracht met gebosseerde hoE;k- en 
sluitsteentjes. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. 
De linke r zijgevel is van rode baksteen en heeft een laag gecementeerd plint. De gevel bezit in 
het voorhuis twee schuifvensters. Op de overgang van het voorhuis naar het stalgedee lte zijn een 
venster en een deurkozijn tegen elkaar geplaatst. Het venster heeft een tweedelig onderraam en 
een bovenraam met een driedeling. Links is een klein vierkant venstertje gep laatst. Het stal 
gedeelte bezit vier getoogde stalen stalramen met roedenverdeling. Dit gedeelte is met een deur 



verbonden met het er achter gelegen, met riet gedekte gebouwtje. In de gevel is ter plaatse van 
de zolderv loer een reeks muurankers aangebracht. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten 
door een houten bakgootje op beugels. Boven het derde stalraam van links breekt een houten 
hijslu ik door de gootlijst heen. Deze dakopbouw wordt beëindigd met een zadeldakje, heeft een 
hijsbalk en een houten luik met gehengen. 
De rechter zijgevel bezit in het voorhuis een schuifvenster en meer naar achteren twee vensters. 
Op de overgang van het voorhuis naar het stalgedeelte is een liggend venstertje geplaatst naast 
een deur. Het stalgedeelte bezit vier getoogde stalen stalramen met roedenverdeling en is met 
een deur verbonden met het er achter gelegen, met riet gedekte gebouwtje. 

W aardering 
Het object Goudseweg 8 is van belang omdat: 
1] het een boerderij uit de tweede helft van de negentiende eeuw is; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intac t zijn; 
4] het pand markant gesitueerd is. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 
1 van de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeente 
lijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, 


