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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 19 mei 2003 nummer CH2003.523 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Zoutmanstraat 35-37-39-41, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 5537, 5538, 5539 en 5541, welk object 
eigendom is van : 

- de h~er-......:==-::-::;;:;;;;::========~ (nr. 35) 
- mevrouw.:-=============~=-~~ (nr. 37) 
- de heer (nr. 39) 
- de heer 1 (nr. 41 ), 

waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende beschrijving; 

o 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: 
Deze objecten Zoutmanstraat 35-41 zijn van belang omdat: 
1) zij een fraai voorbeeld zijn van een gaaf woonblok en een zeer bijzondere gevelwand hebben; 
2) de woning voldoet aan het dan heersende woningtype met een smalle en een brede beuk en zijn 
ontworpen door ___ _, een leraar van de plaatselijke ambachtsschool; 
3) de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is, evenals de detaillering. 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
f nventarisatie Project ; 

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

• het feit dat de eigenaars van het panden Zoutmanstraat 35, 37 en 41 geen gebruik hebben gemaa!ct van 
de mogelijkheid hun mening kenbaar te maken en geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen hebben 
gegeven ; 

o het feit dat de eigenaar van het pand Zoutmanstraat 39 is gehoord en te kennen heeft 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; 
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o het feit dat door de eigenaars c.q. gebruikers gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumenten nota; 

• 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 Zoutmanstraat 35-37-39--41, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 5537, 5538, 5539 en 5541; 

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 2003.12269, van 2 5 JUN 1003 

monumentnummer 747 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Zoutmanstraat 35-37-39-41 

omschrijving van het monument 

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

Deze woningen worden als blok beschreven, want ze zijn vrijwel identiek . Tussen de Zoutmanstraat 37 en 
39 worden de woningen gespiegeld, waardoor bij nummer 35 en 37 de voordeur zich rechts van de brede 
beuk bevindt en bij nummer 39 en 41 links. 

Dit blok, gelegen achter de rooilijn, is opgetrokken uit rode baksteen in staand verband met een donkere 
bakstenen plint. De twee bouwlagen en de zolder worden allen bekroond door een geknikt schilddak van 
rode Tuile du Nord. Alle woningen bestaan uit een smalle en een brede beuk . De smalle beuk springt, ten 
opzichte van de brede, iets terug. 
De woning uiterst links bevat op de eerste bouwlaag , in de brede beuk, twee gewijzigde vensters met 
daarboven een rollaag. In de overige woningen komen op deze plaats schuifvensters met al dan niet glas-in
lood in de bovenvensters voor . De smalle beuk bevat de voordeur met rechts daarvan een vierkant venster. 
De voordeur van deze linker woning is gewijzigd, maar de andere woningen bevatten nog de oorspronkelijke 
vorm voordeur. Deze rechthoekige voordeur bevat in het midden een lang, rechthoekig venster met 
horizontale roeden. Aan beide zijden wordt dit venster geflankeerd door een geprofileerde lijst. Boven de 
voordeur begint direct het verticale deel van het geknikte schilddak . De uitkragende gootlijst van dit dak zorgt 
voor een luifelachtig element. 
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vervolg van de omschr ijving Zout manstraat 35-37-39-41 
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(de foto is inmiddels gedateerd) 

De brede beuk bevat, op de tweede bouwlaag, een driestrooksvenster met draairamen en in de smalle beuk 
is een enkelvoudig venster aangebracht. Boven alle vensters op deze bouwlaag zorgt een uitkragende 
gootlijst voor een luifel. In de brede beuk is een rollaag onder deze lijst gemetseld. Onder alle vensters is 
een geprofileerde raamdorpel aangebracht. Alle woningen bevatten in het dak een venster met tuimelraam, 
behalve nummer 41. Numme r 41 bevat boven de smalle beuk een dakkapel met twee klepramen die op een 
later tijdst ip is toegevoegd . Op het dak bevinden zich verder nog vier bakstenen schoorstenen . Bij de 
wo ningen op de hoeken bevindt de schoorst~en zich aan de voorzijde van het blok, de middelste woningen 
beschikken over een schoorsteen op de nok van het dak. 
In de zijgevels van nummer 35 en 41 bevinden zich, op de eerste bouwlaag, twee vensters (schuifvenster of 
vast). Een is tegen de voorgevel geplaatst, de ander tegen de achtergevel. Op de tweede bouwlaag zijn, in 
het midden, twee enkelvoudige vensters aangebracht. 
De omhe ining van de achtertuin van nummer 41 bestaat uit een bakstenen muur met daartussen houten 
latten die met een kleine afstand van ell<aar zijn geplaatst. De erfafscheiding loopt parallel aan de 
Krugerlaan. 
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