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• de inhoud van de brief van 15 november 2004 nummer CH2004.584 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 4, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 2697, welk object eigendom is van -----~-
----~-------------- • 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 Graaf Florisweg 4 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een woonhuis dat 
kenmerken vertoont van Art Nouveaustijl; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in details als houtwerk en metselwerk; 
5.Het ontworpen is door de in Gouda werkzame architect ____ _ 
6.Het tot uitdrukking brengt de uitbreiding van woonbebouwing buiten de singels langs een oude 
uitvalsweg rond 1912. 

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

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord , maar dat geen zienswijze is ingediend; 

• 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 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderd elen 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 Graaf Florisweg 4, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie 1, nummer(s) 2697; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 S EP 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 1 4 S FP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.30441, van 1 3 SEP 2005 

monumentnummer 790 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Graaf Florisweg 4 

omschrijving van het monument 

Herenhuis 
Bouwjaar : 1912 
Architect: 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1912/29 
(woning); 1946/54 (uitbouw met overkapping bij entree); 1964/102 (garage en fundering voor te bouwen 
huishoudschuur). 

Vrijstaand woonhuis, opgebouwd uit een hoofdvolume met een samengestelde plattegrond in twee 
bouwlagen met zolder onder een samengesteld dak. Uit de oorspronkelijke ontwerptekeningen blijkt dat op 
de begane grond onder meer een woonkamer en suite, een keuken en een spreekkamer zijn en aan de 
achterzijde een uitgebouwde serre . Op de eerste verdieping zijn meerdere slaapkamers en een badkamer. 
Op de zolder is berging. De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband met bijzondere 
geveldecoraties als spekbanden , bogen en boogvelden in gele perssteen en geornamenteerde stenen 
lateien. De rode baksteen -velden zijn afgevoegd met een helder witte voegspecie . De gele strengpersstenen 
zijn afgevoegd met een grijze voegspecie. Langs de gevels loopt een donkere plint. Het samengestelde dak 
heeft diverse ·steekkappen, waarvan enkele met een wolfseind en enkele met gebogen dakschilden, diverse 
dakkapellen , gemetselde schoorstenen , en wordt afgedekt met rood-bruine tuile du nord. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 4 

De voorgevel aan de Graaf Florisweg heeft een asymmetrische indeling met een topgevel links en een 
terugliggende gevel rechts. Op de begane grond zijn links twee vensters met een schuifraam en zesruits 
bovenlicht. Tussen deze vensters is een plaquette met de tekst: 'De eerste steen gelegd door Suze E.M. 
Donker, geb. 21 mei 1893. 1-5-1912' . Ongeveer midden in de gevel is een niet oorspronkelijke dubbele deur 
en een bovenlicht met kleine roedeverdeling. Rechts van de deur is een venster met schuifraam en zesruits 
bovenlicht. De vensters hebben een geornamenteerde natuurstenen latei, een boogveld van gekleurde 
tegels en een gemetselde ontlastingsboog. Op de eerste verdieping zijn links twee vensters met een 
schuifraam en zesruits eveneens schuifbaar bovenlicht. Boven deze twee vensters is een vlak boogveld met 
een geornamenteerde op natuursteen gelijkende ontlastingsboog met in de sluitsteen de inscriptie '1912'. 

Voorgevel (links) en zijgevel (rechts) Snijwerk in daklijst 

Ongeveer midden in de gevel is een oorspronkelijke balkondeur met zijramen en drie lichtgebogen 
bovenlichten met houten kozijnen die zijn voorzien van profielen die ambachtelijke vaardigheden vertonen. 
Het balkon heeft een geprononceerde houten geprofileerde lijst en korbelen, sleutelstukken en muurstijlen. 
De metalen borstwering in recent. Rechts van de balkondeur is een venster met schuifraam en zesruits 
bovenlicht. Het bovenlicht van de balkondeur en het rechter venster hebben een geornamenteerde 
gemetselde boog. In de steekkap op de zolderverdieping zijn twee kleine tweeruitsvensters. De uitkragende 
daklijst is voorzien van oorspronkelijk houten hangwerk en een gebogen lijst bij een wolfseind . De daklijst 
rechts heeft gootklossen en is op regelmatige plaatsen voorzien van snijwerk met een geometrisch patroon. 
In het dakvlak zijn twee oorspronkelijke dakkapellen met houten geprofileerde kozijnen en daklijsten. 

De zijgevel aan de westzijde heeft een risalerend middendeel van het trappenhuis met een topgevel. Op 
de begane grond links is een venster met een raam en een zesruits bovenlicht. Ongeveer in het midden is 
aan de voet van het uitgebouwde trappenhuis de in 1946 uitgevoerde entree met bordes, luifel en deur met 
zijramen . Rechts van de entree is een recent uitgebouwd rechthoekig volume met een tweeruits venster en 
een plat dak . Rechts daarvan is een oorspronkelijk samengesteld venster met raam, deur en bovenlichten 

met roedeverdeling en een ontlastingsboog. Geheel rechts is het tegen de achtergevel aangebouwde 
volume van de serre. De zijwand van de serre, die vanaf de openbare weg niet goed te zien is, heeft 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 4 

waarschijnlijk nog een oorspronkelijke houten kozijnwand met ramen en bovenlichten met kleine 
roedeverdeling. De vensters zijn voorzien van recente markiezen. De gevel van de verdieping heeft 
meerdere oorspronkelijke vensters op verschillende hoogtes vanwege het trappenhuis. De vier 
trappenhuisvensters hebben smalle horizontale roedeverdeling. In het dakvlak is een oorspronkelijke 
dakkapel met houten kozijnen. De onderbroken daklijst is voorzien van ambachtelijk houtsnijwerk met 
geometrisch motief. Rechts in het dakvlak is een opvallende gemetselde oorspronkelijke schoorsteen. 

De achtergevel aan de zuidzijde is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. Op de begane grond is 
het uitgebouwde volume van de serre met waarschijnlijk nog een oorspronkelijke houten kozijnwand met 
ramen en bovenlichten met kleine roedeverdeling en een deur met een trap naar de tuin. Op de verdieping 
zijn drie vensters met schuiframen en zesruits bovenlichten. De deur naar het platte dak van de serre lijkt 
recent. De metalen borstwering van het plat is recent. In het dakvlak zijn oorspronkelijke dakramen. 

De zijgevel aan de oostzijde is nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg . Op de oorspronkelijke 
ontwerptekeningen heeft de gevel van de begane grond drie vensters en de verdieping twee vensters. Op de 
verdieping is een licht uitgebouwd gedeelte met schoorsteenkanaal en een steekkap . In het dakvlak is een 
gemetselde schoorsteen. 

Interieur 
In het interieur zijn nog aanwezig: marmeren vloer met grote platen in de hal; het houten trappenhuis en 
trapportaal met houtsnijwerkornament; houten paneeldeuren; stucplafond en toog met inpandige kasten in 
de woonkamer. · 

De tuin rondom de woning heeft diverse begroeiing. Langs de westzijde zijn een verhard pad en een garage 
met berging die omstreeks 1964 is gerealiseerd. De terreinafscheiding aan de westzijde is een geschoren 
heg. 

Detail van voorgevel met jaarsteen Zijgevel (links), achtergevel (rechts) en 
garage (voorgrond) 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 4 

Kaart 2004: 
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