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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 28 september 2004 nummer CH2004.548 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Karnemelksloot 132-134, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 3642 (Karnemelksloot 132) en 6942 
(Karnemelksloot 134), welk object eigendom is van 

~ (Karnemelksloot 132) en van mevrouw iiiiii (Karnemelksloot 134), 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 132-134 is van belang, omdat: 
1. het een gaaf voorbeeld is van een woonhuis in geometrische Jugendstil; 
2.de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is, evenals de detaillering ; 
3.de woning een goed voorbeeld is van het toentertijd gebruikelijke woningtype met één smalle en één 
brede beuk; 
4.de gevel zich voegt in het gevelbeeld; 
5.het gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute 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 redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord en zij geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen hebben 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 132-134, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie A, nummer(s) 3642 en 6942; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethoudeJs voornoemd, 

verzonden : 3 Nov zoo~ 
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behoort bij beslui t van burgemeester en wethoude rs, 
nummer 2004.25721, van 2 NOV 2004 

monum entnummer 768 

plaatselijke aandu id ing: Gouda 
Karnemelksloot 132-134 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : ca . 191 o . 
Bouwtekeningen : onbekend 

bijlage 
lijs t als bedoeld In artikel 3, Ud 1 
van de monumentenverordening 

arnemelksloot 132 en 134 bestaan beiden uit drie traveeên en vormen samen een asymmetrisch geheel. 
Beide panden zijn opgetrokken uit bruine baksteen in kruisverband. Langs de gehele voorgevel is een plint 
van geglazuurde baksteen aangebracht. 
De eerste twee traveeên van Karnemelksfoot 132 bestaan uit twee bouwlagen en een zolder . De derde 
travee bestaat slechts uit twee bouwlagen. De eerste travee wordt bekroond door een zadeldak van rode 
kruispannen. De nok loopt parallel aan de Karnemelksloot. De zolder van de tweede travee wordt beclel<t 
met een plat dak. De tweede bouwlaag van de derde travee wordt bekroond door een zadeldak dat ten 
opzichte van de voorgevel terugligt. Hierdoor is een dakterras ontstaan. 

De eerste twee traveeën van de eerste bouwlaag bevatten beiden een schuifvenster. Beiden zijn voorzien 
van een hardstenen raamdorpel en een kunststenen latei met geometrische decoratie. De houten - ·- .,.. . .;..,-. .. 

· : ) .-·. ·. toegangsdeur in de derde travee is voorzien van een bovenlicht. De trede voor de voordeur, de omlijsting 
. ,. ·, .. van het bovenlicht en de brievenbus zijn uitgevoerd in gedecoreerd kunststeen. Op de overgang van de 
. : , .. ... . eerste naar de tweede bouwlaag zijn twee versierde muurankers aangebracht. 

· • ·-.. De tweede bouwlaag bevat drie schuifvensters . De bovenramen zijn voorzien van glas-in-lood. Ook hier zijn 
de raamdorpels van hardsteen en de latei van gedecoreerd kunststeen. 
Op het dak van de eerste travee is een klein dakkapelletje aangebracht. Het bestaat uit een venster met 
draairaam, aan beide zijden geflankeerd door recent aangebrachte klauwstukken . Hieronder wordt de 
daklijst ondersteund door kleine houten consoles . Het uiteinde van de daklijst rust op een kunststenen 
ornament. 
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vervolg van de omschrijving Karnemelksloot 132-134 

De zolderverdieping van de tweede travee bestaat uit een opbouw met een dak, dat vanaf de weg niet 
zichtbaar is. Dit dak wordt ondersteund door houten consoles die een metseldecoratie afsluiten . Aan de 
voorzijde is de opbouw voorzien van twee smalle, hoge vensters die trapsgewijs ten opzichte van elkaar zijn 
geplaatst. Ook bij deze vensters z ijn een hardstenen raamdorpel en een kunststenen latei aangebracht. 
Boven op de tweede bouwlaag van de derde travee is een dakterras gecreëerd. De dakrand rust op ~ee 
kunststenen consoles. 
De zijgevel van deze travee bestaat, op de zolderverdieping, uit een eenvoudig draairaam. 

Op de overgang van de beide woningen zijn op vier plaatsen kunststenen ornamenten met laagrelief 
geplaatst. Onder de dakrand is een leeuwenkop aangebracht. Uit zijn bek komt de regenpijp die voor alle 
ornamenten langs loopt. 

Het linkerpand, Karnemelks/oot 134, bestaat ook uit drie traveeën. Het geheel is opgetrokken uit bruine 
baksteen in staand verband en staat op de rooilijn. De eerste travee bestaat uit twee bouwlagen en een 
zolder, en wo rdt afgedekt door een zadeldak dat ten opzichte van de voorgevel terugspringt. Hierdoor is aan 
de voorzijde een plat dak ontstaan. De tweede travee bestaat uit twee bouwlagen en een zolder, en bevat 
een halve tuitgevel. De derde travee bestaat eveneens uit twee bouwlagen en een zolder. Deze travee wordt 
bedekt door een zadeldak van rode Tuile-du-Nord en is doorgetrokken naar het buurpand nr. 132. De nok 
van het dak loopt evenwijdig met de Karnemelksloot. 
De eerste travee bevat op de eerste bouwlaag een houten voordeur met een smal venster . Het bovenlicht in 
een hoefijzerboog is voorzien van glas-in-lood. Zowel de opstap naar de voordeur als de omlijsting van het 
bovenlicht zijn uitgevoerd in kunststeen. Hierin zijn diverse geometrische versieringen in aangebracht. Ook 
de brievenbus is in kunststeen uitgevoerd. Zowel de tweede als de derde travee bevatten een schuifvenster. 
De bovenramen zijn voorzien van glas-in-lood. De bovenzijden van de vensters worden benadrukt door een 
kunststenen latei met geometrische versieringen. 
Tussen de eerste en de tweede bouwlaag zijn twee gedecoreerde muurankers aangebracht. 
De tweede bouwlaag bevat drie schuifvensters. Ook hierboven is een kunststenen latei aangebracht, welke 
versierd is met geometrische vormen . 
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vervolg van de omschrijving Karnemelksloot 132-134 

In de eerste travee ondersteunen twee kunststenen consoles de daklijst. 
De halve tuitgevel in het midden van het pand bevat twee smalle, hoge vensters die trapsgewijs naast elkaar 
zijn geplaatst. Wederom is een kunststenen latei aangebracht en op eenvoudige wijze versierd. 
Ook op de punt van de gevel is een kunststenen versiering aangebracht. De aanzet van de halve tuitgevel is 
voorzien van een console, gedecoreerd met een reliëf. De zijgevel van deze tuitgevel bevat een eenvoudig 
draairaam. . 
In de derde travee is een dakkapel op het dak aangebracht. Deze dakkapel bestaat uit twee draairamen en 
twee klepramen. 
Hieronder wordt de daklijst ondersteund door houten consoles. 
interieur: Het interieur bezit nog de originele stucplafonds en schuifdeuren; ook het houtwerk, schouwen en 
het tegelwerk in de gang dateert uit de bouwtijd. 

pagina 3 


