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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 15 juli 2002 nummer MC2002 .525 van de Monumentencommissie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Ridder van Catsweg 65, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1947, welk object eigendom is van Stichting 
Groene Hart Ziekenhuis, Postbus 1098, 2800 BB te Gouda, 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 Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten ' als volgt gewaardeerd is: 
Het object Ridder van Catsweg 65 is van belang omdat: 
1] het een woonhuis is uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met een karakteristieke voorgevel ; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels in tact zijn; 
4] het getuigt van ambachtelijke vaardigheid vanwege de detailleringen in het metselwerk van de 

gevels; 
5] de voorgevel invloeden vertoont van de stijl van de neorenaissance; 
6] het gelegen is in een van de oudste polders van Zuid-Holland en het ter plaatse aanwezige 

verkavelingspatroon de situatie uit de ontginningsperiode van 1139 weerspiegelt. 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventar isatie Project ; 

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

" het feit dat de eigenaar geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid haar mening kenbaar te maken 
en geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen heeft gegeven; 

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 ; 

0 het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoets t aan het 
restaurat iebe leid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota ; 

e het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening Stede lijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is; 
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• de Monumentenverordening ; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Ridder van Catsweg 65, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1947; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burqemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden :- 1 JUL 2003 

2 5 JUN 2003 
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. 1 

behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2002.19275, van 2 5 JUN 2003 

monumentnummer 735 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Ridder van Catsweg 65 

omschrijving van het monument 

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

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 2 4 SEP 2009 

Paraaf: 

Vrijstaande, gedeeltelijk onderkelderde villla uit het eerste kwart van de 20ste eeuw bestaande uit een 
begane grond, een verdieping en een zolderverdieping, voorzien van in rode baksteen gemetselde gevels 
met gepleisterde speklagen en platdak met dakschilden die gedekt zijn met rode geglazuurde tuile du Nord
pannen. In het dakschild boven de voorgevel bevindt zich een dakkapel met tentdakje en eenvoudige piron. 
Aan de achterzijde is een eenlaagse aanbouw gebouwd met platdak. De gevels hebben gepleisterde 
speklagen, een gepleisterde plint en worden afgesloten met een bakgoot op uitgetand metselwerk. Behalve 
de twee vensters op de verdieping in het linkerdeel van de voorgevel hebben alle gevelopeningen een 
hardstenen lekdorpel, worden afgelaten met een segmentboog met aanzet- en sluitstenen en is het 
boogveld gevuld met gedecoreerd pleisterwerk. 

Voorgevel 
De voorgevel bezit rechts een risaliet die wordt bekroond door een topgevel. De risaliet heeft op de begane 
grond een driehoekige erker met in elke zijde een venster met ongedeeld vast onder- en bovenraam. In het 
bovenraam bevindt zich gekleurd glas-in-lood. Op de verdieping een kozijn met twee openslaande deuren 
en een bovenlicht met een 16-vlaks roedenverdeling. De dubbele openslaande deuren zijn recent 
vernieuwd. Daarboven een segmentboog met gepleisterde aanzet- en sluitstenen met in de top een venster 
met een ongedeeld onderraam en een bovenraam met een drievlaks roedenverdeling. 
In het gevelvlak links van de erker bevindt zich aan de rechterzijde in een ondiep portiek een ingang 
bestaande uit een authentieke deur met bovenlicht. Het portiek is deels betegeld en is bereikbaar via een 
hardstenen trap met drie treden . Links daarvan bevindt zich een schuifvenster met ongedeelde ramen. Op 
de verdieping bevinden zich twee schuifvensters met een ongedeeld onderraam en in het bovenraam een 
achtvlaks roedenverdeling. De gevel wordt afgesloten met een bakgoot. 
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vervo lg van de omsch rijving Ridder van Catsweg 65 

Linker zijgevel 
De hoek van de linkerzij- en voorgevel is ter hoogte van de begane grond afgeschuind en op de verdieping 
voorzien van een inpandig balkon. Op de begane grond bevindt zich een ongedeeld schuifvenster . Dè 
overgang van de begane grond naar de verdieping wordt gevormd door een gemetselde boog met een 
hoeksteen. Op de verdieping bevindt zich een deur die toegang geeft tot het balkon. Boven deze deur is een 
bovenl icht met een zesvlaks roedenverdeling geplaatst. Het balkon heeft een opengewerkt gemetselde 
borstwering met aan de onder - en bovenzijde een hardstenen band. 
Voorts bevinden zich in de linker zijgevel een toegangsdeur met hardstenen trede en twee vensters met 
ongedeelde onder- en bovenramen. Op de verdieping bevinden zich een samengesteld kozijn met glas-in 
lood (behalve het linker bovenlicht) en een klein venster met kalf en klepraam. In de aanbouw bevinden zich 
twee getraliede kelderramen en een schuifvenster met zesvlaks roedenverdeling . De gevel van de aanbouw 
wo rdt afgesloten met een boeibord en een balustrade van het balkon . 

Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel heeft op de verdieping een venster met kalf en klepraam. De gevel wordt afgesloten met 
een bakgoot. 
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