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Paraaf: 

' • de inhoud van de brief van 7 april 2003 nummer CH2003.507 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 24Nan 
Swietenstraat 22-24-26, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1346, 1340, 1347 en 
1229, welk object eigendom is van 

Beverninghlaan 24) 

'-------------------------------~ (Van 
Swietenstraat 22) 

~~ ( Van Swietenstraat 24) 
'----c-~cc-----~-----~~-------- Van Swietenstraat 26), 

waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redeng~vende 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: 
De objecten Van Beverninghlaan 24 en Van Swietenstraat 22-26 zijn van belang, omdat: 
1) ze een fraai voorbeeld van de Amsterdamse School in Gouda vormen en door onder andere de 
detaillering in het straatbeeld passen; 
2) ze volledig uit baksteen en bakstenen ornamenten zijn opgetrokken en deze ornamenten en de glas
in-lood ramen met vakmanschap vervaardigd zijn; de woningen hebben een ensemblewaarde. 
3) de gevelindelingen grotendeels authentiek en gaaf zijn, evenals de details. 

• 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 goed is; 

• het feit dat de eigenaars van het pand Van Beverninghlaan 24 geen gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid hun mening kenbaar te maken en geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen hebben 
gegeven; 

• het feit dat de eigenaars van het pand Van Swietenstraat 22 te kennen hebben gegeven vooralsnog geen 
bezwaar tegen aanwijzing te hebben 
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• het feit dat de eigenaars van de panden Van Swietenstraat 24 en 26 zijn gehoord en te kennen hebben 
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; 

• het fe it 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 24Nan 
\ Swietenstraat 22-24-26, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1346, 1340, 1347 en 

1229; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Bur!lemeester--an wethouders voornoemd. 

verzonden: 0 4 JUN 1003 

"t' 3 JUN 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003 r10816, van datum 3 JUN 2003 

monumentnummer 7 40 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Beverninghlaan 24Nan Swietenstraat 22-24-26 

omschrijving van het monument 

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

Dit blok van vier woningen staat op de hoek van de Van Beverninghlaan met de Van Swietenstraat. De drie 
toegangsdeuren in de Van Swietenstraat geven steeds toegang tot de woning aan de rechterzijde van de 
deur. De toegang van de woning op de hoek bevindt zich op de Van Beverninghlaan. Het gehele blok is 
opgetrokken uit bruine baksteen in kettingverband en wordt bekroond door een afgeknot schilddak van rode 
Tuile du Nord. De woningen bestaan uit twee bouwlagen en een zolder . Doordat het blok op de rooilijn ligt 
zijn er geen voortuinen ontstaan . 
De toegang tot de hoekwoning ligt, zoals eerder gezegd, op de Van Beverninghlaan . Deze lijstgevel wordt in 
het midden onderbroken door een verhoogde gevel met een mansardekap. Op de eerste bouwlaag, in het 
midden, bevindt zich de toegang in een nis. De deur wordt bereikt door een trap van drie treden. Deze trap 
wordt aan beide zijden geflankeerd door een opengewerkte muur. Boven deze gevelopening is gebruik 
gemaakt van een gootlijst. Het oorspronkelijke bovenlicht van de deur dat zich boven de gootlijst bevindt, is 
dichtgezet. Hierboven is gebruik gemaakt van een geprofileerde metselrij van donkere baksteen . Aan beide 
zijden van de deur is een venster met een groot vast raam en een klein vast raam aangebracht. Op de 
tweede bouwlaag is in het midden een venster met glas-in-lood geplaatst. Deze wordt geflankeerd door twee 
smalle vensters met draairamen . Deze vensters bezitten drie horizontale roeden. Bij de aanzet van de 
vensters loopt een geprofileerde metselrij van donkere baksteen die over het gehele blok wordt voortgezet. 
Onder de mansardekap van het middengedeelte is een driehoekig venster met de punt naar beneden 
aangebracht. De kap is bekleed met zink. De gootlijst van het afgeknotte schilddak is in een roomwitte kleur 
geschilderd . Dit geldt ook voor de gootlijst boven de toegangsdeur. 
De rechter zijgevel van deze hoekwoning bestaat uit een vast venster met bovenraam en een rechthoekige 
erker op de eerste bouwlaag . 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 24 / Van Swietenstraat 22-24-26 

Deze erker is een smal venster met bovenraam diep en een driestrooksvenster met bovenramen breed. De 
erker wordt afgesloten door een uitkragende roomwitte gootlijst. Op de tweede bouwlaag bevinden zich een 
venster met draairaam en een driestrooksvenster met twee draairamen. De ramen van dit driestrooks
venster bevatten twee horizontale roeden. Op het dak is een dakkapel van drie vensters met klepramen 
breed aangebracht. 
De woningen aan de Van Swietenstraat zijn vrijwel identiek aan de woning aan de Van Beverninghlaan, 
hoewel ze kleiner zijn. 
Van Swietenstraat 26 en 24 zijn op te delen in een smalle en een brede beuk. De smalle beuk heeft, net als 
het middengedeelte van Van Beverninghlaan 24, een verhoogde gevel die wordt afgesloten door een 
mansardekap van zink. Op de eerste bouwlaag bevindt zich een toegangsdeur in de trant van de 
toegangsdeur van de hoekwoning. De gevelopening wordt niet afgesloten door een gootlijst, maar door een 
hoge rollaag. Bij nummer 26 is hierop de tekst 'Swiet Home' in ijzeren letters aangebracht. In de brede beuk 
is een venster aangebracht. Dit venster bevat een groot vast raam en twee kleine bovenramen. In de smalle 
beuk bevindt zich, op de tweede bouwlaag, een hoog venster met glas-in-lood. In de brede beuk is een 
venster met twee klepramen aangebracht. Onder de mansardekap van de smalle beuk bevindt zich 
wederom een driehoekig venster met de punt naar beneden. 
Van Swietenstraat 22 is identiek aan de hierboven beschreven woningen. Echter, het bevat op de tweede 
bouwlaag in de brede beuk een driestrooksvenster, op het dak zijn drie grote dakvensters met tuimel ramen 
aangebracht en de woning is breder dan de andere woningen aan de Van Swietenstraat. 
De zijgevel van deze woning bestaat op de eerste bouwlaag uit een tweestrooksvenster met in de 
bovenramen glas-in-lood. Daarnaast is een grote vierkante serre aangebracht. Deze serre bestaat uit 
vensters met een bovenraam van glas-in-lood en in het midden twee deuren, ook met bovenramen. Op deze 
serre is het balkon van de tweede bouwlaag gehuisvest. Deze is omheind door een houten hek. Toegang 
wordt verkregen door twee deuren die in een nis zijn ondergebracht. Deze gevelopening wordt aan de zijden 
benadrukt door geprofileerde bakstenen en aan de bovenzijde door een hoge rollaag. Aan de rechterkant 
bevindt zich een venster met twee valramen van glas-in-lood. Hierboven is in het dak een dakvenster met 
tuimelraam geplaatst. Boven het balkon is de zijgevel verhoogd en wordt afgesloten door een mansardekap 
die velemalen groter is dan de overige mansardekappen. In de verhoogde gevel is een venster met groot 
vast raam en een draairaam ondergebracht. 
Van de achtergevels van de woningen aan de Van Swietenstraat zijn alleen de tweede bouwlaag en de 
zolderverdiepingen goed te bezichtigen. Over de gehele lengte van het blok is op de eerste bouwlaag een 
uitbouw geplaatst. Hierdoor is op de tweede bouwlaag een doorlopend balkon ontstaan. Dit geldt niet voor 
de eerste helft van Van Swietenstraat 22. Dit pand bevat hier een dubbel venster met draairamen . Het 
balkon, wat halverwege nummer 22 begint, wordt omheind door een doorlopend houten hek, wat per woning 
een andere kleur heeft gekregen. Bij Van Swietenstraat 22 wordt toegang tot het balkon gegeven door een 
enkele openslaande deur met drie horizontale roeden. Hierna zijn de deuren en vensters vanaf de straatzijde 
niet te beschrijven . 
Op het dak is uiterst links een tuimelraam aagebracht. Verder bevat het vier dakkapellen met klep- of 
draairamen. 
Aan de rechter zijde van Van Swietenstraat 22 is, aan de woning, tussen gemetselde halfhoge pilaren met 
een geometrische profilering een ommuring van de tuin aangebracht. Tussen de eerste twee pilaren is 
allereerst een dubbel, metalen tuinhek met zigzagpatroon geplaatst. Tussen de tweede en de derde pilaar is 
een laag muurtje gemetseld. Daarboven is in de lengte een houten raamwerk aangebracht. 

Deze foto's zijn inmiddels gedateerd. 
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