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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 19 mei 2003 nummer CH2003 .510 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 37, 
arlastraal bekend oemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1309, welk object eigendom is van de heer -
. -- ·--- -~ . -~- ~ . , 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 37 is van belang, omdat: 
1) het een voorbeeld is van de Engelse Cottagestijl; 
2) het markant gelegen is langs het park en op de hoek van de straat; 
3) de gevels en details grotendeels authentiek zijn . 

• 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 uitstekend is; 

" het feit dat de eigenaar is gehoord en mogeljil< bezwaar heeft tegen aanwijzing omdat hij geen gebruik 
denkt te kunnen maken van de subsidiemogelijkheden; 

• 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; 

0 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; 

o de Monumentenverordening; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 37, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1309; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 2 5 JUN 1003 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 

verzonden: 3 O JUN 1003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.12268, van 2 5 JUN 'lOOJ 

monumentnummer 746 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Beverninghlaan 37 

omschrijving van het monument 

~ 

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

Van Beverninghlaan 37 bestaat uit twee bouwlagen en een zolder en is opgetrokken uit rode baksteen met 
een witte voeg in staand verband . Over het gehele pand is een plint aangebracht van rode baksteen met een 
grijze voeg. Het pand is op te delen in een brede en een smalle beuk . Het geheel wordt afgesloten door een 
schilddak van rode Tuile du Nord. 
Aan de straatzijde bevat de brede beuk op de eerste bouwlaag twee schuifvensters met twee verticale 
roeden in het bovenraam . Hierboven is, boven ieder venster , een natuurstenen latei aangebracht. In de 
smalle beuk is eenzelfde venster geplaatst. 
Op de lateien van de vensters in de brede beuk steunt een halfrond balkon, rustend op twee consoles. Het 
balkon wordt omheind door een houtenbalustrade. De toegang van het balkon bestaat uit twee openslaande 
deuren met daarboven een bovenraam met twee verticale roeden . Deze toegang bevindt zich in een nis die 
is ontstaan door een rondboog . In de smalle beuk bevat de tweede bouwlaag een schuifvenster en een 
bovenraam met twee verticale roeden in een segmentboog. Alle gevelopeningen in de voorgevel wordt 
benadrukt door geel geverfde stenen. 
De brede beuk wordt op de zolderverdieping afgesloten door een geel geverfde topgevel, waarbij de daklijst 
uitkraagt. In deze topgevel is een driestrooksvenster met horizontale roeden aangebracht. Het middelste 
venster is hoger dan de andere twee . De smalle beuk wordt afgesloten door een uitkragende gootlijst. 
De zijgevel van Van Beverninghlaan 37 bestaat op de eerste bouwlaag uit een schuifvenster en de voordeur 
met een diepe luifel en een bovenlicht. Beide gevelopeningen zijn in een segmentboog ondergebracht. 
Naast de voordeur bevindt zich een klein venster in en rondboog en een vierkant venster . 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 37 

Op de overgang tussen de eerste en de tweede bouwlaag zijn, ongeveer halverwege de gevel, twee kleine 
vensters in een rondboog, waarbij het rechter venster iets hoger is aangebracht ten opzichte van de linker. 
Op de tweede bouwlaag is een schuifvenster en een bovenraam met twee verticale roeden in een 
segmentboog aangebracht. Op de overgang tussen de tweede bouwlaag en de zolder zijn twee kleine 
rechthoekige vensters geplaatst, waarbij het rechter venster iets hoger ten opzichte van de linker is 
aangebracht. Ook hier wordt de gevel afgesloten door een uitkragende daklijst. 
Aan de achterzijde is, op de eerste bouwlaag, een aanbouw geplaatst waarin zich een vierkant venster 
bevindt. 
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