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• de inhoud van de brief van 19 oktober 2004 nummer CH2004.569 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Voorwillenseweg 20-22, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2006 ( nr. 20) en 2007 ( nr. 22), welk object 
eigendom is van ______ ~==========,,,==::::::;----:-:-7'7.":':-:--~ e __ ...., 
___________________________ ..... , 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Voorwillenseweg 20-22 is van belang, omdat: 
1. het een gaaf voorbeeld is van een dubbel woonhuis uit het begin van de 208 eeuw in eclectische 
bouwstijl; 
2. het een grotendeels authentieke en gave gevel bezit, met een evenwichtige gevelindeling; 
3. de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.de stedenbouwkundige ligging van het object een goed beeld geeft van de Voorwillenseweg aan het 
einde van de 198 eeuw. 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

• het feit dat de eigenaars van het pand Voorwillenseweg 20 zijn gehoord en zij een zienswijze naar 
voren hebben gebracht. Voor een samenvatting en een weerlegging van de zienswijze verwijzen wij naar 
onze brief aan voornoemde eignaars d.d. 22 maart 2005, kenmerk nummer 2004 .00355/27944, die wij 
als herhaald en ingelast beschouwen; 

• het feit dat de eigenaars van Voorwillenseweg 22 zijn gehoord en dat deze geen bezwaar tegen 
aanwijzing hebben ingebracht; 

• 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 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Voorwillenseweg 20-22, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2006 en 2007; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethoy_ders voornoeRld, 

verzonden: 1 4 APR 2005 
----. ~( 

pagina 3 



behoort bij beslui t van burgemeester en wethoude rs, 
nummer 2004.00355127944, van 1 2 APR 2005 

monumentnummer 786 

plaatselij ke aanduiding: Gouda 
Voorwillenseweg 20-22 

omschrijving van het monument 

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

Blok van twee woningen , bestaande uit één bouwlaag en een zolder. De symmetrische voorgevel bestaat uit 
twee halsgevels met waaiervormige aanzetstukken , waarin de afzonderlijke woningen duidelijk te herkennen 
zijn. De top van de gevel is versierd met een opgemetselde golvende pannenrand. De voorgevel is 
opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband, met een aantal spekbanden van rode en gele baksteen . De 
zijgevels zijn opgetrokken uit gele baksteen in kruisverband . Langs alle gevels is een doorlopende 
gepleisterde grijze plint aangebracht. Beide panden hebben een zadeldak dat is gedekt met rode Hollandse 
pannen . Tussen de daken is een zakgoot aangebracht. De top van de voorgevel is vereenvoudigd ;·vroeg~r 
werd deze bekroond door een zware kroonlijst met fronton. Het dak was vroeger gedekt met zwarte pannen. 
Het glas-in-lood in enkele bovenramen is op een later tijdstip aangebrach t. 
In de linker voorgevel (nr.22) bevinden zich twee vastgezette schuifvensters met dubbele beglazing , 
waarvan de bovenramen voorzien zijn van glas-in-lood . Boven de vensters is een hanekam met gepleisterd 
boogveld aangebracht. Onder beide vensters is een doorlopende, uitkragende rollaag met bloktandlijst 
aangebracht. Rechts van de vensters bevindt zich de entree . Deze ligt iets terug ten opzichte van de 
voorgevel , waardoor een nis ontstaat. Boven de nis is een hanekam met een terugliggend , gepleisterd 
boogveld aangebracht. De entree bestaat uit een houten voordeur met smal venster en bovenlicht. Het 
bovenlicht is voorzien van glas-in-lood. De entree wordt bereikt via één bakstenen trede. Op de verdieping is 
in het midden een engelenvenster met dubbele beglazing geplaatst, met daaronder een doorlopende 
geprofileerde natuurstenen cordonlijst. 
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vervolg van de omschrijving Voorwillenseweg 20-22-

De rechter voorgevel (nr.20) is gespiegeld aan het linker voorgevel. In de rechter voorgevel bevinden zich 
twee T-vensters, waarvan de bovenramen gevuld zijn met glas -in-lood. Voor de vensters zijn voorzetramen 
geplaatst. Boven de vensters is een hanekam met gepleisterd boogveld aangebracht. Onder beide vensters 
is een doorlopende, uitkragende rollaag met bloktandlijst aangebracht. Links van de vensters bevindt zich de 
entree. Deze ligt iets terug ten opzichte van de voorgeve l, waardoor een nis ontstaat. Boven de nis is een 
hanekam met een terugliggend, gepleisterd boogveld aangebracht. De entree bestaat uit een houten 
voordeur met smal venster en bovenlicht, gevuld met glas-in-lood. De entree wordt bereikt via één 
bakstenen trede. Op de zolderverdieping is in het midden een engelenraam met hanenkam geplaatst. Onder 
het venster is een doorlopende geprofileerde natuurstenen cordonlijst aangebracht. 

Voorwillenseweg 22-20 

In de linker zijgevel is links een breed venster met dubbele beglazing en bovenraam geplaatst, waaronder 
een waterdorpel van geglazuurde tegels is aangebracht. Naast het brede venster bevindt zich een zeer klein 
venster met klepraam. Helemaal rechts, tegen de voorgevel, bevindt zich een smal venster met vastraam en 
dubbele beglazing. Boven de vensters is een aantal muurankers in de gevel bevestigd. In de plint z ijn een 
aantal luchtroosters aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een witte plansiergoot. In het dakvlak zijn 
twee tuimelramen van recentere datum geplaatst. Tegen de achtergevel is een houten uitbouw gep laatst. In 
de linker zijgevel van de uitbouw bevindt zich een houten deur met venster. Rechts naast de deur is een 
venster met draairaam en dubbele beglazing geplaatst. 
In de rechter zijgevel zijn rechts twee T-vensters met voorzetramen van recentere datum geplaatst, 
waaronder waterdorpels van geglazuurde tegels zijn aangebracht. Naast deze vensters bevindt zich een 
gebeeldhouwde kop. Boven de vensters is een aantal muurankers in de gevel bevestigd. In de plint zijn een 
aantal ontluchtingsroosters aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een witte plansiergoot. In het 
dakschild bevindt zich een dakkapel met plat dak van recentere datum, waarin twee vensters met een 
luchtrooster zijn geplaatst. Tegen de achtergevel is een houten uitbouw met een blinde zijgevel geplaatst. 
De achtergevel bestaat uit twee puntgevels, waarin de twee afzonderlijke woningen duidelijk te herkennen 
zijn. Alleen de zolderlaag van de achtergevel is vanaf de openbare weg waarneembaar. 
De linker achtergevel (nr.20) is gedeeltelijk gepleisterd . In het midden van de zolderlaag is een venster met 
twee draairamen geplaa tst. De gevel wordt afgesloten door eindpannen van het dak die over de 
gevelrandheen geplaatst zijn . 
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vervolg van de omschrijving Voorwillenseweg 20-22 -

De rechter achtergeve l is geheel gepleisterd. In het midden van de zolderlaag is één vastgezet schuifvenster 
met dubbele beglazing geplaatst. De gevel wordt afges loten door eindpannen van het dak die over de 
gevelrand heen geplaatst zijn. 

' 
• 1 • ·-

Voorwillenseweg 22-20 

Het perceel wordt van de openbare weg gescheiden door een sloot met natuurlijke beschoeiing . Via twee 
houten bruggen op houten liggers zijn de panden met de Voorwillenseweg verbonden. De percelen worden 
afgesloten door een eenvoudig, laag smeedijze ren hekwe rk met spijlen. 
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