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aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Graaf Florisweg 26, woonhuis met 
wagenschuur ' ·'. 

burgemeester en wethouders van gouda . . 

Gelezen het advies d.d. 13 september 2005 

Gelet op 

!Jurgemeester ~i, ~ ' .' .· : . . ' . 
; • ' 1 ; -

. ' . , . 

Datum: 1 1 JUL 2006 

Paraat: 

• de inhoud van de brref van 14 december 2004 numme'r CH2004.590 van de Commissie Cultuu.rhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 26, woonhuis 
met waaenschuur, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 1696, welk object eigendom 
is van~-----------------------1 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 26 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een landelijke 
architectuur met aan eclecticisme verwante stijl; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in details; 
5.het tot uitdrukking brengt de uitbreiding van woonbebouwing buiten de singels langs een oude 
uitvalsweg rond 1913. 

• 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 eigenaars schriftelijk zijn gehoord en een zienswijze naar voren hebben gebracht. Voor een 
samenvatting en een weerlegging van de zienswijze(n) verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaar(s) 
d.d. 13 september 2005, kenmerk nummer 2004.32480/2005.2805, die wij als herhaald en ingelast 
beschouwen; 

• 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; 
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• het feit dat bij restauratie van monumentale onderde len de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeo logie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 26, woonhuis met 
wagenschuur, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 1696; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 SEP 2005 

Burqemeester en wethouders,.yoornoemd. 

verzonden: l 4· SEP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.32480, van 1 3 SEP 2005 

monumentnummer 795 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Graaf Florisweg 26 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : 1913 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : Gouda, Groene Hart Archief , archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1913/43 
(woning met wagenschuur) . 

Omschriiving Graaf Florisweg 26 
Vrijstaand woonhuis, opgebouwd uit een hoofdvolume met een samengestelde plattegrond in twee 
bouwlagen met zolder onder een mansardedak . De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in 
kruisverband met bijzondere geveldecoraties zoals spekbanden, lijsten in gele strengperssteen en rollagen. 
De vensters hebben segmentbogen van gemetselde baksteen met aanzetstukken en sluitstukken van 
natuursteen . Het boogveld is opgevuld met tegeldecoraties . Houtwerk van de kozijnen is wit geschilderd met 
donker groen geschilderde draaiende of schuivende delen. De meeste bovenramen zijn voorzien van 

... , : \ ., , bijzonder glas zoals groen -geel-getint glas en glas-in-lood. Langs de gevels loopt een plint van donkere 
, . : ). :'. /. ' bakstenen met op regelmatige plaatsen ventilatieroosters . Het mansardedak is afgedekt door roodbruine 
· • d \\'' : .. ·geglazuurde Tuile du Nord en is voorzien van witgeschilderd houten hangwerk, windveren en - ·- · ~-.:,-, 

: · ·'. .·;, ·. gevelmakelaars. De uitstekende gootlijst heeft geornamenteerde gootklossen en m uurstijlen. Het linker 
'· :t·,: .·; · gedeelte van de voorgevel heeft een risalerend deel met een erker en balkon. Aan de achterzijde is een 

. ; .. uitgebouwd gedeelte in een bouwlaag . Het woonhuis vormt door de.vormgeving .één geheel met de 
wagenschuur op de zuid-westzijde van het terrein. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 26 

De voorgevel aan de Graaf F/orisweg heeft een asymmetrische indeling met een topgevel links en een 
terugliggende gevel rechts. Centraal in de gevel ligt de entree in een inpandig portiek dat bereikbaar is met 
een stoep van vier treden van grijs natuursteen. De nog oorspronkelijk aandoende transparant gelakte 
houten geprofileerde deur heeft enkele ruiten en een ijzeren traliewerk en een bovenlicht met glas-in -lood. 
De portiek is voorzien van een oud aandoend hangend metalen verlicht ingsarmatuur . Links van de entree is 
de erker met afgeschuinde hoeken en drie schuifvensters met zes- en vierruits bovenramen. Op de eerste 
verdieping heeft de erker een balkon . De hoofdstijlen van de balustrade zijn van grijs natuurstenen dat van 
reliêf is voorzien . Daar tussen is een smeedijzeren hek met deels sierlijk gebogen vormen. Langs de plint 
van het balkon loopt een blokrand van gele strengperssteen. De balkondeur heeft een nog oorspronke lijk 
bijzonder houten kozijn dat van snijwerk is voorzien, en van twee zijvensters en drie bovenramen die zijn 
voorzien van glas-in-lood. In de gevel rechts van de entree zijn twee schuifvensters met een zesruits 
bovenraam. In het rechter dakvlak is een dakkapel met een nog oorspronkelijk aandoend geprofileerd 
houten venster met draairaam dat in meerdere kleine ruiten is onderverdeeld . De houten kroonlijst en het 
spitse metalen tentdak van de dakkapel zijn diagonaal geplaatst en worden bekroond door een 
witgeschilderde piron. 

Wagenschuur(nr. 24) 

De zijgevel aan de westzijde heeft op de begane grond onder meer twee schuifvensters met een zesruits 
bovenraam . Het rechterdeel van deze gevel heeft een oorspronkelijke uitbouw in een bouwlaag met een plat 
dak. Het linkerdeel van de gevel heeft op de verdieping t\A1ee schuifvensters met zesruits bovenraam . De 
topgevel heeft bijzonder houten hangwerk en onder meer windveren en een gevelmakelaar dat rijk van 
snijwerk is voorzien . 

De gevel aan oostzijde heeft op de begane grond twee schuifvensters met een zesruits bovenraam . Links 
is een uitgebouwd gedeelte in een bouwlaag van een oorspronkelijke serre. In het dakvlak zijn twee niet
oorspronkelijke dakkapellen. 

De gevel aan de achterzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Uit de oorspronkelijke tekeningen 
valt af te leiden dat er twee uitbouwen waren voor een serre en een keuken in een bouwlaag met een plat 
dak. 

De tuin rondom de woning heeft diverse begroeiing . Aan de westz ijde is een verhard pad naar de 
wagenschuur. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 26 

Omschrijving wagenschuur bij Graaf Florisweg 26 
Wagenschuur, behorend bij woonhuis Graaf Florisweg 26, opgebouwd op een rechthoekige plattegrond in 
een bouwlaag met zolder, afgedekt door een mansardedak . De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in 
kruisverband met bijzondere geveldecoraties zoals spekbanden , lijsten in gele strengperssteen en rollagen. 
Langs de gevels loopt een plint van donkere bakstenen. Het dak is afgedekt door roodbruine geglazuurde 
Tuile du Nord en is voorzien van witgeschilderd houten hangwerk, windveren en gevelmakelaars . De 
uitstekende gootlijst heeft geornamenteerde gootklossen en muurstijlen. 

De gevel aan de Graaf Florisweg heeft een symmetrische indeling. De dubbele deur op de begane grond 
en op de zolderlaag een dubbel luik die zijn voorzien van ontlastingsbogen van gemetselde baksteen met 
aanzetstukken en sluitstukken van natuursteen. De boogvelden zijn gevuld met tegeldecoraties. De 
oorspronkelijk aandoende geprofileerde houten paneeldeuren en luiken zijn donker groen geschilderd en 
voorzien van vierruits ramen. 

De zijgevels en de achtergevel zijn vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. 
De tuin rondom de wagenschuur is voorzien van een recht verhard pad van de Graaf Florisweg naar de 

wagenschuur. 

l~ ·, ~. 

Detail voorgevel met entree Dakkapel 

Kaart 2004 
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