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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 7 april 2003 nummer CH2003 .504 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 6, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1121, welk object eigendom is van , 
!---=-c---,--,--------------- waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde 
heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijvihg; 

• 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 Van Beverninghlaan 6 is van belang, omdat: 
1) het een fraai voorbeeld is van een pand in een uitbundige Jugendstil dat staat in een straat waarvan 
vrijwel alle huizen in deze jugendstil zijn opgetrokken en zo een bijzondere gevelwand vormen; ondanks 
zijn eigen karakter sluit het pand naadloos aan bij de overige bebouwing aan de van Beverninghlaan; 
2) het kenmerken bevat van de in Nederland voorkomende geometrische Jugendstil, zoals een balkon 
en tegeltableaus; 
3) de woning voldoet aan het dan heersende woningtype met een smalle en een brede beuk; 
4) de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is, evenals de detaillering; 
5) het aanbrengen van de tegeltableaus en het vervaardigen van de ornamenten met veel vakmanschap 
is uitgevoerd; 
6) dit pand behoort tot de meest weelderige en het best bewaard gebleven voorbeelden van Jugendstil in 
Gouda. 

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

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

• het feit dat de eigenaar is gehoord en te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen aanwijzing te 
hebben; 

• 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; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

Beverninghlaan 06 B&Wbesfuit.doc 

gemeente 
gouda 



• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is; 

• de Monumentenverordening; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 6, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1121; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgem~ethouders voornoemd, 

verzonden: 0 4 JUN 1003 

.. , 3 JUN 2003 
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behoort bij besluit van burgemeeste.r.~r,i ~ç_t,houders, 
nummer 2003.10811, van datum: 3 JUN 2003 

monumentnummer 737 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Beverninghlaan 6 

omschrijving van het monument 

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

Deze villa, gekoppeld aan Van Beverninghlaan 7, is opgetrokken uit rode baksteen in staand verband en 
wordt afgesloten door een afgeknot schilddak van grijze en rode Tuile du Nord. Het gebouw bestaat uit twee 
bouwlagen en een zolder en is onder te verdelen in een smalle beuk en een brede beuk. De smalle beuk 
springt iets naar voren ten opzichte van de brede beuk. Beide beuken hebben een tuitgevel die met 
natuurstenen elementen uitbundig versierd zijn. De gedecoreerde houten toegangsdeur en bovenlicht met 
roedenverdeling die bereikt wordt door een hardstenen trap van vier treden, bevinden zich in een nis in de 
smalle beuk op de eerste bouwlaag. De opening van de nis wordt ondersteund door een hardstenen latei en 
is aan de binnenzijde betegeld. In de brede beuk bevinden zich, op de eerste bouwlaag, twee 
schuifvensters. De bovenramen bevatten een verticale roedenverdeling . Ook hier wordt de gevel 
ondersteund door een natuurstenen latei die over de gehele breedte van de gevel ondersteuning biedt. 
Boven deze latei is boven ieder venster een rondboog van geglazuurde donkerbruine, witte en groene steen 
gemetseld. In het boogveld wat hierdoor is ontstaan, is een decoratie van geglazuurde rode, witte en blauwe 
steen gecreêerd . 
Op de tweede bouwlaag zijn, in de smalle beuk, een dubbele draaideur en een bovenlicht met verticale 
roedenverdeling aangebracht. Voor deze deur is een uitkragend hardstenen balkon wat rust op consoles, 
gebouwd . Het balkon wordt afgesloten door een balustrade van hetzelfde materiaal. De brede beuk bevat, 
op deze bouwlaag, wederom twee schuifvensters. Deze vensters en de bijbehorende versiering zijn vrijwel 
ident iek aan de vensters op de eerste bouwlaag. Ook op deze bouwlaag worden de gevelopeningen 
verstevigd door hardstenen lateien. Boven de latei is in de smalle beuk, boven het bovenlicht van de dubbele 
draaideur, een rechthoekig veld met een decoratie van groene en witte stenen gecreêerd. 
De zolderverdieping bevat, in de smalle beuk, een venster met een dubbel draairaam en twee bovenlichten. 
In de brede beuk bevindt zich een enkelvoudig venster met draairaam aangebracht. Deze is lager geplaatst 
dan het venster in de smalle beuk. Boven het venster in de smalle beuk komt dezelfde decoratie voor als 
boven de balkondeuren. Voor de decoratie boven het zoldervenster van de brede beuk geldt de versiering 
zoals die al voorgekomen is in de brede beuk . 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 6 

De gehele gevel is voorzien van een hardstenen plint en speklagen van hardsteen. De aanzetten en de 
sluitstenen van de rondbogen boven de vensters van de brede beuk zijn ook van hardsteen gemaakt. 
Het interieur van deze woning is grotendeels in autenthieke staat. In de voor- en achterkamer van de eerste 
bouwlaag is een uitbundig stucplafond aangebracht, wat in minder uitbundige vorm terugkomt in de tweede 
bouwlaag. Daarnaast bevatten de voor- en achterkamer op de eerste bouwlaag en de voorkamer op de 
tweede verdieping de originele hardstenen schouw met opvallende profilering. De achterkamer op de 
tweede bouwlaag bevatte naar alle waarschijnlijkheid eenzelfde schouw, maar deze is in de huidige situatie 
verdwenen. De vensters van de voorkamers op de eerste en tweede bouwlaag kunnen door middel van 
uitschuifbare houten luiken worden afgedekt. 
De vloer van de gang op de eerste bouwlaag is bekleed met grote platen zwart-wit marmer. 
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