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• de inhoud van de brief van 14 december 2004 nummer CH2004.591 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 50-52 (even) , 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 1747 en 2690, welk object eigendom is van de 
heer ______ _. en 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 50-52 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een vrijstaand woonhuis 
in een traditionele stijl dat is gebouwd omstreeks 1921; 
2.de gevelindeling nog vrij authentiek en gaaf is; 
3.detailleringen nog deels intact zijn; 
4.het tot uitdrukking brengt de uitbreiding van woonbebouwing voor welgestelden buiten de singels langs 
een oude uitvalsweg rond 1921. 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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 onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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gemeente 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 50-52 (even), 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie letter kad.perceel, nummer(s) 1747 en 2690; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 S EP 2005 

Burgemeester en wethouders vçornoel)'ld, 

verzonden : 1 4 S EP 2005 

pagina 2 



i) 

behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2004.32482, van 1 3 S EP 2005 

monumentnummer 796 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Graaf Florisweg 50-52 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar: 1921 · 
Architect: L. Tol 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1921/4 
(woning); 1937/37 (garage). 

Omschrijving Graaf Florisweg 50 (rechter pand) 
Woonhuis met garage, gelegen op het westelijk deel van een perceel langs de Graaf Florisweg, 
oospronkelijk met het oostelijk deel één woning vormend, inmiddels onderdeel uitmakend van een twee
onder-een-kap woning. De woning is opgebouwd uit een hoofdvolume in twee bouwlagen met zolder onder · 
een samengesteld zadeldak afgedekt met rode Tuile du Nord. De gevels van de woning zijn tot ongeveer 
halverwege de begane grond opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband met een rollaag. Daarboven is 
de gevel gepleisterd en witgeschilderd. Langs de gevels is een gemetselde plint van donkere baksteen met 
grijze voeg. Het samengestelde dak met een onderbroken, uitkragende goot- en daklijst heeft aan de 
westzijde een zadeldak en aan de noord- en zuidgevel een dakschild . De goot- en daklijsten hebben houten 
gootklossen en zijn wit geschilderd . Houtwerk van vensters en deuren is overwegend wit of donkergroen 
geschilderd. Meerdere vensters zijn voorzien van een geprofileerde, geschilderde latei en een waterlijst Alle 
glas in lood vensters zijn voorzien van voorzetramen, de rest van de vesters van dubbel glas. 

De voorgevel aan de Graaf Florisweg heeft een asymmetrische indeling met een topgevel rechts en een 
gevel met hoofdentree en balkon in een uitgebouwd volume links. Het uitgebouwde volume van de entree 
heeft een smalle bordestrap met natuurstenen treden (grijs graniet) en uit baksteen opgemetselde zijmuren 
met natuurstenen hoekstukken. De oorspronkelijke houten paneeldeur heeft een ruit met glas-in-lood ramen 
en een koperen deurknop en brievenbus. Links en rechts van de deur is een klein venster met gas-in-lood. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 50-52 

Boven de deur is een brede luifel met een geprofileerde lijst en aan de bovenzijde twee bevestigingsstaven. 
De gevel van de eerste verdieping boven de entree springt terug en heeft een balkondeur met een groot .en 
hoog bovenlicht en twee zijvensters, die alle voorzien zijn van glas-in-lood ramen. De borstwering van het 
balkon is gepleisterd en dicht. In het dakschild is een oorspronkelijke dakkapel met drie ramen die voorzien 
zijn van glas-in-lood . De topgevel aan de rechter zijde heeft op de begane grond twee schuiframen mét glas
in-lood bovenramen. Op de verdieping is een venster met drie glas-in-lood ramen. In de gevel van de 
zolder laag is een klein venster. Op het dak staat een mogelijk nog oorspronkelijke gemetselde schoorsteen. 
Meerdere vensters zijn voorzien van recente voorzetramen. 

Overzicht Graaf Florisweg 52 (links) en 50 (rechts) Eritree Graaf Florisweg 50 

De westgevel heeft op de begane grond onder meer een schuifraam met een glas-in-lood bovenraam. 
Naar achteren is een uitgebouwde serre met meerdere vensters en een platte afdekking. Op de verdieping is 
een onderbreking van de gootlijst met een venster met drie ramen. In het dakvlak zijn enkele recente 
dakrame n en schoorsteenkanalen . 

De achtergevel aan de zuidzijde is geheel verbouwd. 
De garage is in 1995 vervangen door een in stijl herbouwd exemplaar. 
De tuin heeft diverse begroeiing en verharding en eern heg als terreinafscheiding. 

interieur Het interieur bezit nog verschillende authentieke details zoals eenvoudig gedecoreerde 
stucplafonds, gestucte leeuwenkopjes in de gang , paneeldeuren en glas in lood. 

Omschrijving Graaf Florisweg 52 
Woonhuis, gelegen op het oostelijk deel van een perceel langs de Graaf Florisweg , oospronkelijk met het 
westelijk deel één woning vormend, inmiddels onderdeel uitmakend van een twee-onder -een-kap woning . 
De woning is opgebouwd uit een hoofdvolume in twee bouwlagen met zolder onder een samengesteld 
zadeldak afgedekt met rode Tuile du Nord. De gevels van de woning zijn tot ongeveer halverwege de 
begane grond opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband met een rollaag. Daarboven is de gevel 
geple isterd en witgeschilderd. Langs de gevels is een gemetselde plint van donkere baksteen met grijze 
voeg . Het zadeldak heeft een onderbroken, uitkragende witgeschilderde goot- en daklijst met houten 
gootklossen. Houtwerk van vensters en deuren is overwegend wit of donkergroen geschilderd . Meerdere 
vensters zijn voorzien van een geprofileerde, geschilderde latei en een waterlijst. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 50-52 

Voorgevel Graaf Florisweg 5?. (links) Detail gevel Graaf Florisweg 50 met garage 

De voorgevel aan de Graaf Florisweg heeft op de begane grond twee schuiframen met een glas-in- lood 
bovenraam, en op de verdieping een venster met drie recente ramen. Op de zolderverdieping is de topgeve l 
voorzien van een klein venster. 

De oostgevel heeft op de begane grond onder meer een schuifraam met een glas-in-lood bovenraam. 
Halverwege is een uitgebouwd volume met aan de zijde van de Graaf Florisweg een entree met een niet
oorspronkelijke deur (de portiek is dichtgezet) . Aan de oostzijde is een tweede deur met mogelijk glas- in
lood bovenlicht en meerdere vensters die vanaf de openbare weg niet goed te zien zijn. Het uitgebouwde 
volume heeft een plat dak met langs de rand een open metalen hek. Op de verdieping is halverwege de 
geve l een dubbel venster. In het dakv lak is een niet-oorspronkelijke dakkape l met vier ramen en mogelijk. 

De achtergevel aan de zuidzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Uit de oorspronkelijke 
bouwtekeningen uit 1920-1921 valt af te leiden dat de indeling van de achtergevel grote ndeels gelijk was 
aan die van de voorgevel, maar van minder vensters was voorzien en van minder glas-in-lood. 

De tuin rondom de woning heeft diverse begroeiing en een verhard ing van onder meer rode bakste nen. Op 
de oorsp ronkelijke bouwtekeningen wordt op de zuid-oosthoek van het terrein een losstaande berging 
aangegeven die mogelijk nog aanwezig is. 
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