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• de inhoud van de brief van 7 april 2003 nummer CH2003.508 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 30, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1307, welk object eigendom is van Stichting 
Gemiva, Bleulandweg 1c, 2803 HG 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 Van Beverninghlaan 30 is van belang omdat 
1) het een fraai voorbeeld van de Amsterdamse School in Gouda vormt en door onder andere de 
detaillering in het straatbeeld past; 
2) het volledig uit baksteen en bakstenen ornamenten is opgetrokken en deze ornamenten met 
vakmanschap vervaardigd zijn; 
3) de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is, evenals de details. 

• 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 de volgende bezwaren heeft tegen aanwijzing: 
- het pand heeft de functie gezinsvervangend tehuis . Het bestuur van de stichting vomziet op termijn 
aanpassingen aan het pand, ook aan de gevel, die door de monumentenstatus belemmerd zouden 
kunnen worden. 

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

• de Monumentenverordening; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 30, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1307; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wett'i'ç>uders voornoemd, 

verzonden: O 4 JUN 1003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.10831, van 3 JUN 2003 

monumentnummer 741 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Beverninghlaan 30 

omschrijving van het monument 

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

Dit hoekpand, gelegen aan de Van Beverninghlaan en de Van Swietenstraat , heeft een vrijwel vierkant 
grondoppervlak met op de hoek een ronding . Het geheel is opgetrokken uit bruine baksteen in 
kettingverband en wordt bekroond met twee zadeldaken van grijze Hollandse dakpannen . Het pand bestaat 
uit twee bouwlagen en een zolder . Over het gehele pand is een hardstenen plint met eenvoudige profilering 
aangebracht. 
In de verspringende gevel aan de Van Beverninghlaan , hierna voorgevel te noemen, bevat het pand de 
eerder genoemde ronding aan de linkerzijde. Hierin zijn op de eerste bouwlaag twee schuifvensters 
opgenomen . Daarnaast bevindt zich de voordeur met zijlichten. Deze deur is te bereiken door middel van 
een hardstenen trap van drie treden. De deur is gelegen in een nis die afgesloten wordt door een hardstenen 
luifel. Boven deze luifel is een bovenlicht aangebracht. Daarnaast is, in een ver naar voren uitspringend 
gedeelte, een driekstrooksvenster met bovenramen gelegen . 
Op de tweede bouwlaag bevat de voorgevel , in de ronding, wederom twee schuifvensters . Daarnaast zijn 
twee openslaande deuren, omringd door vensters, aangebracht. Voor deze deuren en de schuifvensters in 
de rond ing is een balkon gecreeerd . De balustrade bestaat deels uit baksteen en deels uit ijzeren hekwerk. 
Dit gedeelte van de woning bevat een uitkragende gootlijst in een roomwitte kleur. Hiernaast is in het naar 
voren springende deel wederom een driekstrookvenster met bovenramen aangebracht. Dit deel wordt 
afgesloten door een geprofileerde daklijst van baksteen . Deze daklijst is hoger dan de roomwitte gootlijst 
gesitueerd. In het dak is op de hoek een dakkape l met twee vensters geplaatst. Daarnaast zijn twee 
dakvensters met tuimelramen aangebracht. 
Naast de woning is een garage met een plat dak gebouwd . Deze bestaat uit twee openslaande 
garagedeuren in een segmentboog. Deze deuren zijn met eenvoudige scharn ieren aan het muurwerk 
bevestigd. Onder de gootlijst zijn vijf vensters met klepramen aangebracht. 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 30 

De gevel aan de Van Swietenstraat is op dezelfde ma11ier opgebouwd als de voorgevel. Aan de linkerzijde 
bevindt zich een geprofileerde daklijst van baksteen, aan de rechterzijde een uitkragende gootlijst. Op beide 
bouwlagen en in beide gedeelten zijn driestrooksvensters met bovenramen aangebracht. Op het dak is een 
dakkapel met twee vensters aangebracht. Deze is gekoppeld aan de dakkapel van de voorgevel. Verder 
bevat het dak twee dakvensters boven het rechterdeel van de woning. De gevels zijn voorzien van 
bakstenen ornamenten. 
Aan de achterzijde is in de jaren zeventig een grote uitbouw aangebracht. 
Het tuinhek wat vanuit de uitbouw wordt voortgezet bestaat uit bakstenen pilaren met profilering. Daartussen 
zijn lagere bakstenen muurtjes aangebracht met daarop een houten raamwerk. De houten toegangspoort, in 
dezelfde trant van de houten raamwerken, is tegen de uitbouw geplaatst. Voor de uitbouw is een gedeelte 
van dit tuinhek gesloopt. 
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