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• de inhoud van de brief van 21 november 2003 nummer CH2003.575 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Karnemelksloot 108, 
kadastraal bekend qemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 6516, 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 Karnemelksloot 108 is van belang, omdat: 
1. het een voorbeeld is van een terugliggend, vrijstaand woonhuis; 
2. het een gaaf bewaard voorbeeld is van een pand in eenvoudige Neorenaissance vormen; 
3. de gevelindeling evenwichtig is; 
4. de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
5. het gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsweg van Gouda._ 

• 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 geen zienswijze heeft gegeven en geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen 
heeft gegeven; 

• 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 
2003 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Karnemelksloot 108, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie A , nummer(s) 6516; 

l l. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethoy_ders voornoemd, 

verzonden : 3 NOV 2004 
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behoort bij besluit van burgem eester en wetho uders, 
nummer 2003.29014, van _ 2 NOV 2004 

monum entnummer 767 

plaatse lijke aandu iding: Gouda 
Karneme lksloot 108 

omsch rijving van het monument 

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

Bouwjaar : 1902 voor de heer _____ _ 
Bouwtekeningen: aanwezig in Streekarchief Hollands-Midden (naam architect onleesbaar) 

Karnemelksloot 108 bestaat uit één bouwlaag en een zolder. Het vrijstaande pand is opgetrokken uit bruine 
baksteen in kruisverband. Het wordt bekroond door een schilddak van grijze Tuile-du-Nord. Alle hoekeri van 
het dak zijn voorzien van geschilderde daklijsten. Het geheel ligt iets achter de rooilijn, waardoor een 
voortuin is ontstaan . Langs alle gevels is een gepleisterde plint aangebracht. Onder de vensters in de 
voorgevel is een doorlopende geschilderde dorpel aangebracht. 
De bouwlaag is te verdelen in vijf traveeën en is symmetrisch opgebouwd . In de middelste travee is de 
voordeur gesitueerd. Deze ligt ten opzichte van de voorgevel iets terug waardoor een nis ontstaat. Deze nis 
heeft aan de bovenzijde de vorm van een segmentboog . De sluitsteen van deze segmentboog is benadruk t 
door een kunststenen ornament. De binnenkant van de nis is bekleed met witte rechthoekige tegels en heeft 
en lage plint van donkere tegels . Daarboven is een siertegelrand aangebracht. De voordeur wordt bereikt 
door een trap van twee hardstenen treden . Het bovenlicht van de voordeur bevat drie verticale roeden. 
Aan weerszijden van de voordeur zijn twee T-vensters aangebracht. Ook deze zijn ondergebracht in een ... ~ ...... _. 
segmentboog . De sluitstenen worden wederom benadrukt door een kunststenen ornament. 
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vervolg van de omschrijving Karnemelksloot 108 

Karnemelksloot 108 

V lak onder de daklijst is een natuurstenen sierlijst aangebracht. Hieraan verbonden zijn zes gedecoreerde 
natuurstenen consoles die de daklijst ondersteunen. Het fries tussen de dakl ijst en de sierlij st is in de 
middelste vijf vakken uitgevoerd in een decoratief metselverband. Op het dak zijn twee dakkape llen met een 
zadeldak aangebracht. De dakkapellen hebben een klasieke lijst, met in het midden een tympaan . Beiden 
bevatten een dubbel draaivenster. De zijkanten van de vensters zijn versierd door middel van klauwstukken. 
De zijgeve ls bevatten beide op de overgang van de bouwlaag naar de zolder een aantal eenvoudige 
muurankers. In het dak van de linker zijgeve l is een klein modern dakraam met daarnaast een schoorsteen 
aangebracht. 

De voortuin van het huis wordt omheind door een metalen hek in de stij l van het huis. Dit geldt ook voor het 
ontwerp van de tuin.In 1976 is een slaapkamer op de zolder bijgebouwd. 
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