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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 7 april 2003 nummer CH2003.509 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 32-33-34-35, 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie H, nummer(s) 1113, 1112, 1122 en 1123, welk object 
eigendom is van 

=-------- (nr.33) 

=:""""'=--,:----------===--~----- (nr. 34) 1....-_°'""= _________________ ,____ _____ ~ __ [nr.35), 

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 32-35 zijn van belang, omdat: 
1) het fraaie voorbeelden zijn van panden in een sobere Jugendstil die staan in een straat waarvan 
vrijwel alle huizen in deze Jugendstil zijn opgetrokken en zo een bijzondere gevelwand vormen; 
hierbinnen spreekt met name tussen nummer 34 en 35 een sterke eenheid; 
2) ze kenmerken van de in Nederland voorkomende geometrische Jugendstil bevatten, zoals het 
kleurgebruik en tegeltableaus; 
3) de woningen voldoen 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 met veel vakmanschap is uitgevoerd . 

• 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 van pand nr. 32 is gehoord en te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen 
aanwijzing te hebben; 
het feit dat de eigenaars van pand nr. 33 zijn gehoord en te kennen hebben gegeven op dit moment nog 
geen mening over de aanwijzing te hebben ; 
het feit dat de eigenaars van nr. 35 zijn gehoord en te kennen hebben gegeven in principe geen bezwaar 
te hebben ·tegen aanwijzing; 
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• het feit dat pand nr. 34 reeds is aangewezen als monument en administratief in het complex Van 
Beverninghlaan 32-33-34-35 zal worden opgenomen; 

• 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; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 32-33-34-35, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1113, 1112, 1122 en 1123; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burqemeest~ wethouders voornoemd , 

verzonden: 0 4 JUN 2003 

~, 3 JUN 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.10826, van 3 JUN ?OOJ 

monumentnummer 742 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Beverningh laan 32-33-34-35 

omschrijving van het monument 

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

Alle woningen aan de Van Beverninghlaan zijn opgebouwd uit twee bouwlagen en een zolder. Ze zijn drie 
traveeen breed met een smalle en een brede beuk. In de smalle beuk is de voordeur met bovenlicht die door 
twee treden te bereiken is, ondergebracht, in de brede beuk zijn de kamers gesitueerd. Bij nummers 32 en 
35 heeft de smalle beuk het uiterlijk van een toren gekregen waardoor er drie bouwlagen in zijn 
ondergebracht. 

Uit Van Beverninghlaan 32-35 spreekt een minder sterke eenheid dan uit de overige blokken van de Van 
Beverninghlaan. Wel zijn ze hierop geïnspireerd. 
Nummer 32 is opgetrokken uit bruine baksteen in staand verband. De gevel, voorzien van een natuurstenen 
plint, wordt op vijf plaatsen doorbroken door speklaagachtige lagen van geglazuurde blauwe baksteen. De 
smalle beuk bevat op de tweede bouwlaag een uitkragend balkon met een houten omheining. 
Nummer 33 is zeer verschillend ten opzichte van het naastgelegen huis. Deze woning is opgetrokken uit 
rode baksteen in staand verband en wordt bekroond door een afgeknot schilddak . De gevel is aantrekkelijker 
gemaakt door een natuurstenen plint en vier speklagen die de aanzet en beeindiging van de vensters 
aangeven. De vensters worden ook benadrukt door gedecoreerde lateien die op de aanzetstenen rusten. De 
smalle beuk waarin onder andere de voordeur is ondergebracht, ligt iets terug ten opzichte van de brede 
beuk. De brede beuk wordt bekroond door een wolfsdak dat haaks op het afgeknotte schilddak is geplaatst 
en over de rooilijn heen kraagt. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s} 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. H 

1113, 1112, 1122 en 1123 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 32-33-34-35 

Van Beverninghlaan 34 is onderdeel van een blok van twee niet identieke huizen in Jugendstil uit 1909. Het 
bestaat uit een begane grond, verdieping en zolder en een samengesteld dak met nummer 35, van twee 
schilddaken elk, gedekt met gesmoorde pannen die voorzien zijn van een gezamenlijk voorschild van rode 
geglazuurde kruispannen. De a-symetrische bakstenen gevel is op vijf plaatsen voorzien van speklagen van 
groen en geel geglazuurde baksteen . De begane grond heeft een natuurstenen plint. 
De begane grond bezit links een iets terugspringend en met twee treden te bereiken kozijn met deur. De 
deur is voorzien van panelen waarin een segment-vormig raam dat gietijzeren tralies bezit waarboven, in de 
vorm van de segmentboog, uitgespaarde ruitjes. Bovern de deur bevindt zich een bovenlicht voorz ien van 
glas-in-lood en waarboven een natuurstenen latei. Rechts hiervan bevinden zich twee schuifvensters 
waarvan de bovenramen gevuld zijn met glas-in-lood. Er boven bevindt zicht een gekoppelde, gedecoreerde 
natuurstenen latei op aanzetstenen met daar boven twee segmentbogen in groen geglazuurde baksteen 
uitgevoerd. Bij het deurkozijn maken de speklagen deel uit van de ondersteuning van het hierboven gelegen 
balkon. De ondersteuning bestaat uit genoemde baksteenlagen afgewisseld met gedecoreerde natuurstenen 
kraag-stenen. 
Links op de eerste verdieping, boven de voordeur, bevindt zich een kozijn met twee openslaande deuren 
met paneelverdeling en bovenlicht met twee roeden. Het geheel wordt afgesloten door een gedecoreerde 
latei op aanzetstenen. Rechts hiervan bevindt zich een venster bestaande uit drie afzonderlijke schuiframen 
waarvan de buitenste twee smaller zijn dan de middelste. Boven deze drie ramen bevindt zich een 

( gemeenschappelijke segmentboog van groen geglazuurde baksteen met op de hoeken en tussen de ramen, 
aanzetstenen van natuursteen. De afzonderlijke delen van het boogveld zijn gevuld met siermetselwerk van 
kleine vierkante tegels. 
De zolderverdieping wordt links afgesloten door een lage borstwering met geheel links een verticale strook 
met natuursteen bekroning. Hiernaast, onder een bakgoot met groot overstek van gedecoreerd houtwerk, 
bevinden zich vlakken die ingevuld zijn met eerder genoemde groene en gele geglazuurde bakstenen. 
Boven de bakgoot bevindt zich een eenvoudige, niet originele dakkapel. Het rechter gedeelte van de gevel 
wordt bekroond door een driehoekige topgevel die gedekt wordt door een natuurstenen lijst en 
siermetselwerk en wordt op de drie hoeken bekroond door gedecoreerde natuursteen . In dit deel bevindt 
zich een klein gedeeld venster met in het bovenraam een twee-ruits roedenverdeting dat gedekt wordt door 
een natuurstenen , gedecoreerde latei. 
In het interieur bevinden zich nog veel originele details zoals de gedecoreerde vloertegels in de hal. Ook de 
wandtegels daar zijn nog authentiek. De stucplafonds in voor-, achterkamer en serre zijn nog uit de 
oorspronkelijke tijd evenals in de voor en achterkamer op de verdieping. Het houtwerk is grotendeels 
bewaard gebl~ven met in de gang op de begane grond een opmerkelijke overgang tussen de naast elkaar 
gelegen kelder- en wc deur door middel van een halfronde vorm. Tenslotte ligt er op de vloer van deze gang 
een apart materiaal,'houtbeton', bestaande uit cement met houtvezels met een vlamwerking. 

nummer33 nummer 34-35 
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" 

l. 

vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 32-33-34-35 

Nummer 35 deelt een samengesteld dak met nummer 34 dat bestaat uit twee schilddaken gedekt met 
gesmoorde, rode pannen. De asymmetrische gevel van bruine baksteen is op vijf plaatsen voorzien van 
speklagen van groene en gele geglazuurde baksteen. De begane grond heeft een natuurstenen plint. 
In de smalle beuk, met een topgevel, springt de voordeur, op de eerste bouwlaag, iets terug. Daarboven 
maken de speklagen deel uit van de ondersteuning van het hierboven gelegen balkon. Tevens wordt het 
balkon ondersteund door natuurstenen kraagstenen. Toegang tot het balkon wordt gegeven door 
openslaande deuren met in het segmentboogveld erboven een versiering van gele en rode stenen. Dit wordt 
·bekroond door een segmentboog in groen geglazuurde baksteen. Onder de topgevel die wordt benadrukt 
door natuurstenen ornamenten op de drie hoeken, is een gedeeld venster aangebracht. 
De schuifvensters op de beide bouwlagen worden bekiroond door gedecoreerde lateien die op de 
aanzetstenen rust. Onder de bakgoot met een grote overstek is een decoratie van groene en gele 
geglazuurde baksteen aangebracht. 
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