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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 21 november 2003 nummer CH2003.577 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Karnemelksloot 136, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 6943, 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 136 is van belang, omdat: 
1. het een gaaf voorbeeld is van een woning in Neorenaissancestijl; 
2.de gevelindeling evenwichtig is en grotendeels authentiek en gaaf; 
3.de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.de gevel zich voegt in het gevelbeeld ; 
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 redelijk is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en dat deze 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; 

• 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; 

o de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentel ijk monument van het object Karnemelksloot 136, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 6943; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethoud«xs voornoemd, , 

verzonden: 3 NOV 200~ 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.29156, van 2 NOV 200~ 

monumentnummer 769 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Karnemelksloot 136 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar: 1876 
. ' Bouwtekeningen: onbekend 

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

Het pand ligt op de rooilijn van de Karnemelksloot en is opgetrokken uit bruine baksteen in staand verband. 
Het geheel bestaat uit twee bouwlagen en een zolder, en wordt bedekt door een zadeldak met wolfseind . 
Het dak is gedekt met grijs gesmoorde Hollandse pannen. Het pand is voorzien van een geprofileerde 
hardstenen plint over de gehele lengte van het pand. Tevens is het op verschillende plaatsen voorzien van 
wit geverfde, kunststenen speklagen. 

De eerste bouwlaag bevat links de houten voordeur met een bovenlicht. De voordeur is uitbundig 
gedecoreerd en bevat op meerdere plaatsen glas. Het boogveld hierboven is voorzien van decoratieve witte 
diamantkoppen. De segmentboog die het boogveld omsluit bevat twee wit geschilderde kunststenen 
aanzetten en een sluitsteen. De sluitsteen is gedecoreerd met een triglyf. Deze versiering geldt voor alle 
gevelopeningen van het pand, behalve het venster op de zolderverdieping. 
Naast de voordeur zijn twee schuifvensters met glas-in-lood in de bovenramen aangebracht. 
Tussen de beide bouwlagen is een hardstenen latei geplaatst. Op de tweede bouwlaag bevindt zich, in het 
midden, een schuifvenster. Deze wordt aan beide zijden geflankeerd door een recent geplaatst draaivenster 
met daarboven een klepraam. 
De uitkragende daklijst van het zadeldak steunt op vier gedecoreerde consoles. Hiertussen is een 
metseldecoratie van witte diamantkoppen gemetseld. 

Op de kopse kant van het zadeldak bevindt zich een klein dakkapelletje met zadeldak. Op het zadeldak is 
een fronton geplaatst. In de dakkapel is een enkel draaivenster aangebracht. 
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