
beperkingenr-egistrat 
gemeente Gouda 

div-nummer 7187 49 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2003.12267 d.d. 25 juni 2003 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

745 
Graaf Florisweg 113 
gemeente Gouda GDA 01 1 3592 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt onvolledig te zijn om de volgende reden: 

Het besluit betreft aanwijzing van zowel het woonhuis Graaf Florisweg 113 als het bedrijfspand Graaf 
Florisweg 115. De beschrijving van het geheel is opgenomen in de bij het besluit behorende bijlage . In de 
administratie is echter alleen huisnummer 113 met bijbehorend kadastraal perceel opgenomen. Huisnummer 
115 op het kadastrale perceel GDA 01 1 3591 dient aan de bescherming te worden toegevoegd . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het monument 
Graaf Florisweg 113/115 te worden gevest igd op de percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 1 nummer 3591 en 3592, 

Afgegeven d.d. 25 november 2012. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het boofd van de afdelino Gebiedsontwikkelirn:1. 

gemeente 
gouda 

MIX IJ Ptpler van 
F S C verantwoo rde huk om1t 

''""""" FSC' C018958 



Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/ui treiking van dit bes luit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeeste r en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum , een omschr ijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekeni ng. 
Voorts wordt u verzocht een afschr ift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarsch rift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders, Centraal Jurid ische 
Afdel ing, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.12267, van datum 2 5 JUN 2003 

monumentnummer 745 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Graaf Florisweg 113 

omschrijving van het monument 

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

De woning en het bedrijfspand van de voormalige wasserij Van Straaten zijn opgetrokken uit gele baksteen 
in ketting verband. Het gehele complex bevat een rood bakstenen plint. Alle daken , behalve het platte dak 
van de wasserij, zijn bedekt met rode Verbeterde Hollandse pannen . Het gehele complex staat achter de 
rooilijn, waardoor een ruime voortuin is ontstaan. 
De woning bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het wordt bekroond met een schilddak, waarvan de 
nol< parallel aan de rooilijn loopt. De daklijst steekt iets uit, waardoor een overstek ontstaat. 
Haaks hierop is een even hoge steekkap met topgevel aangebracht. De kap begint boven de eerste 
bouwlaag, waardoor de overige twee bouwlagen onder het schuine dak zijn ondergebracht. Aan de 
linkerzijde wordt de topgevel boven de tweede bouwlaag afgebroken . Hierdoor ontstaat een asymmetrisch 
uiterlijk. 
Op de eerste bouwlaag van de topgevel zijn openslaande deuren, geflankeerd door vierkante, vaste 
vensters, aangebracht. Een gedenkplaat met de tekst "De eerste steen gelegd door Evertje van Straaten, 
oud 3 jaar, 5 juni 1929".Op de tweede bouwlaag bevindt zich een nis waardoor een overdekt balkon 
ontstaat. Langs de rand is een houten, geometrische decoratie aangebracht. Achter dit balkon zijn wederom 
openslaande deuren aangebracht. Verder wordt de gevel onderbrol<en door vensters met draairamen . Op de 
zolder is een driehoekig oeil de boeuf met horizontale roeden aangebracht. 
Op de scheiding van de tweede bouwlaag met de zolder is in rode baksteen de naam Anneke gemetseld. 
Langs de dakrand zitten vlechtingen . 
De rechter zijgevel van de woning bevat op het dak een l<lein dakkapelletje . Aan deze zijde is de voordeur in 
een nis ondergebracht. Deze bevindt zich in een uitbouw van twee bouwlagen. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zal<elijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Documen!S 

Gouda 

kad . 1 

3592 

vervolg van omschrijving op pagina 2 en 3 

gemeente 
gouda 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 113 

De voormalige wasserij staat haaks op de woning, op de achterzijde van het terrein. Het pand is op te delen 
in negen traveeën van ongelijke breedte. Het telt twee bouwlagen, afgesloten door een plat dak. Op de 
eerste bouwlaag, in de eerste travee bevindt zich een deur die toegang geeft tot de privé vertrekken. De 
tweede, vijfde, zesde, zevende en achtste travee bevatten vensters met draairamen beneden, valramen 
boven en een roedeverdeling 2x3+1. In de derde travee is een driestrooksvensters ondergebracht. De vierde 
travee bevat een dubbele laaddeur met daarboven een valraam. De negende travee wordt in beslag 
genomen door een venster met dubbele draaivensters. 
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Wasserij Graaf Florisweg 113 

De tweede bouwlaag bevat in ieçlere travee hetzelfde vensters als op de eerste bouwlaag, behalve de 
vierde. Ook hierin is een laaddeur aangebracht. 
De scheiding van de bouwlagen en van de bouwlaag met het dak wordt benadrukt door een hoge rollaag. 
Op het platte dak is een tegeltableau aangebracht wat sindsdien niet gewijzigd is. Hierop straat in zwarte en 
witte tegels geschreven: Modelwasserij firma J.H. van Straaten. 

De hal wordt afgesloten door een toren die bekroond wordt door een tentdak. De toren is ten opzichte van 
de haf naar voren geplaatst. De rollagen van de haf worden in deze toren voortgezet. Op de eerste bouwlaag 
zijn openslaande deuren ondergebracht, op de tweede bouwlaag twee vensters zoals die in de rest van het 
pand voorkomen. 
De kozijnen van de wasserij waren oorspronkelijk van staal gemaakt, maar door de hoge luchtvochtigheid 
zijn deze gaan roesten. Ze zijn daarom vervangen door houten exemplaren. 
De linker zijgevel is vanaf de openbare weg niet te zien. 
Een bijzonder element in het interieur van Graaf Florisweg 113 zijn bruin gewolkte tegels. 
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iz-nummer 

onderwerp 

2003.13455 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Graaf Florisweg 113 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 

Gelet op 

besluit .van: 
burgemeester en 
wéthoüders -. ~, - .-

Voor eensluidend afschrift 
- 1 .J[ ' ?fllJJh 

Datum: , ,. 

Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 19 mei 2003 nummer CH2003.524 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 113, kadastraal 
bekend qemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3592, welk object eigendom is va --~~~-...,......... ' 
------------. . 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 Graaf Florisweg 113 is van belang, omdat: 
1) het een fraai voorbeeld van de gecombineerde functies wonen en nijverheid is en het nog steeds in het 
bezit is van de familie Van Straaten; 
2) de gevels en details nog grotendeels authentiek zijn; 
3) het gebouwd is in traditionele stijl; 
4) de wasserij markant gelegen is vlakbij de singels waar schoon ljsselwater te verkrijgen was ; 
5) Wasserij Van Straaten de laatste nog functionerende wasserij van Gouda is die de stad in 1930 tèlde. 

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

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

o het feit dat de eigenaars van het pand Graaf Florisweg 113 geen gebruik hebnben gemaakt van de 
mogelijkheid hun mening kenbaar te maken en geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen hebben 
gegeven; 

o het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijl< zouden zijn; 

o 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; 

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

o de Monumentenverordening; 

Graaf Florisweg 113 BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 

f 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florjsweg 113, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3592; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2 5 JUN 2003 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 3 0 JUN 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.12267, van datum 2 S JUN lOOJ 

monumentnummer 745 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Graaf Florisweg 113 

omschrijving van het monument 

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

De woning en het bedrijfspand van de voormalige wasserij Van Straaten zijn opgetrokken uit gele baksteen 
in ketting verband . Het gehele complex bevat een rood bakstenen plint. Alle daken, behalve het platte dak 
van de wasserij, zijn bedekt met rode Verbeterde Hollandse pannen . Het gehele complex staat achter de 
rooilijn, waardoor een ruime voortuin is ontstaan. 
De woning bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het wordt bekroond met een schilddak, waarvan de 
nok parallel aan de rooilijn loopt. De daklijst steekt iets uit, waardoor een overstek ontstaat. 
Haaks hierop is een even hoge steekkap met topgevel aangebracht. De kap begint boven de eerste 
bouwlaag, waardoor de overige twee bouwlagen onder het schuine dak zijn ondergebracht. Aan de 
linkerzijde wordt de topgevel boven de tweede bouwlaag afgebroken . Hierdoor ontstaat een asymmetrisch 
uiterlijk . 
Op de eerste bouwlaag van de topgevel zijn openslaande deuren, geflankeerd door vierkante, vaste 
vensters, aangebracht. Een gedenkplaat met de tekst "De eerste steen gelegd door Evertje van Straaten, 
oud 3 jaar, 5 juni 1929".0p de tweede bouwlaag bevindt zich een nis waardoor een overdekt balkon 
ontstaat. Langs de rand is een houten, geometrische decoratie aangebracht. Achter dit balkon zijn wederom 
openslaande deuren aangebracht. Verder wordt de gevel onderbroken door vensters met draairamen. Op de 
zolder is een driehoekig oeil de boeuf met horizontale roeden aangebracht. 
Op de scheiding van de tweede bouwlaag met de zolder is in rode baksteen de naam Anneke gemetseld. 
Langs de dakrand zitten vlechtingen . 
De rechter zijgevel van de woning bevat op het dak een klein dakkapelletje . Aan deze zijde is de voordeur in 
een nis ondergebracht. Deze bevindt zich in een uitbouw van twee bouwlagen . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Document5 

Gouda 

kad. 1 

3592 

vervolg van omschrijving op pagina 2 en 3 



vervo lg van de omschrijving Graaf Florisweg 113 

.:.:::· ~.J-.;_ ~:·r··~·~ry . 
Woning Graaf Fforisweg 113 (de foto is inmiddels gedateerd) 

De voormalige wasser ij staat haaks op de woning, op de achterzijde van het terrein. Het pand is op te delen 
in negen traveeên van ongelijke breedte . Het telt twee bouwlagen, afgesloten door een plat dak. Op de 
eerste bouwlaag, in de eerste travee bevindt zich een deu r die toegang geeft tot de privé vertrekken . De 
tweede , vijfde, zesde, zevende en achtste travee bevatten vensters met draairamen beneden, valramen 
boven en een roedeverdeling 2x3+1. In de derde travee is een driestrooksvensters ondergebracht. De vierde 
travee bevat een dubbele laaddeur met daarboven een valraam . De negende travee wordt in beslag 
genomen door een venster met dubbele draaivensters. 
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Wasserij Graaf Florisweg 113 

De tweede bouwlaag bevat in iedere travee hetzelfde venste rs als op de eerste bouwlaag, behalve de 
vierde . Ook hierin is een laaddeur aangebracht. 
De sche iding van de bouwlagen en van de bouwlaag met het dak wordt benadrukt door een hoge rollaag . 
Op het platte dak is een tegeltableau aangebracht wat sindsdien niet gewijzigd is. Hierop straat in zwarte en 
witte tegels geschreven: Modelwasserij firma J.H. van Straaten. 

De hal word t afgesloten door een toren die bekroond wordt door een tentdak. De toren is ten opzichte van 
de hal naar voren geplaatst. De rollagen van de hal worden in deze toren voortgezet. Op de eerste bouwlaag 
zijn openslaande deuren onde rgebracht, op de tweede bouwlaag twee vensters zoals die in de rest van het 
pand voorkomen . 
De kozijnen van de wasserij waren oorspronkelijk van staal gemaakt, maar door de hoge luchtvochtigheid 
zijn deze gaan roesten. Ze zijn daarom vervangen door houten exemplaren. 
De linker zijgeve l is vanaf de openbare weg niet te zien. 
Een bijzonder element in het interieur van Graaf Florisweg 113 zijn bruin gewolkte tegels. 
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