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iz-nummer 2005.21513101612 

onderwerp aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Graaf Florisweg 75-75a 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 13 september 2005 

Getet op 
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. burgemeester ën 

.-wethouders · · · 

' 

vo·or eensluidend afschrift 

Datum: 

Pa'.•••:_1 1/ JUL 2006 

• de inhoud van de brief van 5 juli 2005 nummer CH2005.615 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 75-75a, 
kadastraal bekend Qemeente Gouda, sectie 1, nummer(s} 1648, welk object eigendom is van mevrouw 
___________________ _____. 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, zoats vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: . . 
Het object Graaf Florisweg 75-75a is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een Zuid -Hollandse 
langhuisboerderij ; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.het tot uitdrukking brengt de oorspronkelijke agrarische bestemming van het gebied langs een oude 
uitvalsweg van Gouda . 

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

• het feit dat de eigenares schriftelijk een zienswijze naar voren heeft gebracht. Voor een samenvatting en 
een weerlegging van de zienswijze verwijzen wij naar onze brief aan de eigenares d.d. 13 september 
2005, kenmerk nummer 2005.21513101612, 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; 

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

o de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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behoort bij besluit van burgemeester ~n wethouders, 
nummer 2005.21513, van 1 3 SEP ZOfö 

monumentnummer 798 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Graaf Florisweg 75-75a 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : 1887 
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 . 1887/39 
(boerderij) ; 1946/49 (verbouw tot dubbele woning) . Bouwtekeningen van de gesloopte bijgebouwen : 1897/68 
(bergplaats); 1902/46 (veeschuur); 1924/151 (uitbreiding schuur). 

Voormalige boerderij van het Zuid-Hollandse /anghuistype, bestaande uit een bouwlaag met zolder. Onder 
een gedeelte van het voorhuis is een kleine kelder. Het langgerekte hoofdvolume met een rechthoekige 
plattegrond is grotendeels opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband . Het zadeldak is bij het voorhuis 
grotendeels gedekt met grijze , vermoedelijk Hollandse pannen . Het voormalige stalgedeelte heeft grijze 
pannendekking van een licht afwijkende soort. De voorgevel is voorzien van een overstekende gegolfde 
houten daklijst met een makelaar. De witgeschilderde goten langs de zijgevels worden gedragen door groen 
geschilderde gootklossen . Halverwege het pand is in de nok een uit baksteen gemetselde schoorsteen met 
een grijze dekplaat en twee ontluchtingskanalen. De vorm en de plaats van de vensters en de deuren zijn 
bijzonder kenmerkend omdat die ondanks latere aanpassingen nog steeds sterk verband houden met de 
oorspronkelijke dubbele functie van de boerderij met stalgedeelte en voorhuis . De meeste vensters en 
deurkozijnen van het voorhuis hebben strekken. Houtwerk van de kozijnen is overwegend wit geschilderd . 
De deuren zijn voor zover valt waar te nemen groen geschilderd . De buitentrap naar de sloot aan de 
oostzijde is waarschijnlijk een voormalige spoelplaats of boenplaats . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

mevrouw .__ ______ _ 

Gouda 

kad. 1 

1648 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 75-75a 

De voorgevel aan de Graaf Florisweg is symmetrisch ingedeeld. Op de begane grond ligt centraal een 
entree met een recente deur en een bovenlicht met bijzonder glas. Het glas met een onder verdeling in 
kleine ruiten is in alle bovenramen op de begane grond van het voorhuis toegepast. Het bestaat uit 
rechthoekige stukken helder glas met dunne bevestigingsdelen (geen glas-in-lood). 

Ter weerszijden van de entree zijn twee schuiframen met bovenramen met kleine ruitverdeling. Boven de 
entree op de zolderverdieping is een pronkvenster in de vorm van een kruisvenste r met een tweeruits 
bovenraam met een witgesc hilderde en geprofileerde rondboog . Ter weerszijden van dit raam is een 
.schuifvenster met een tweeruits bovenraam. In het gevelvlak zijn twee versierde metalen muurankers. 

Voorgevel (re.chts) en westgeve l (links) Detail van voorgevel 

De zijgevel aan de westzijde heeft meerdere ramen en deuren van verschillend formaa t. Rechts in de 
gevel van het voorhuis zijn drie schuifvensters met een bovenraam met kleine ruitjes. Links daarvan is een 
niet-oorspronkelijke deur met een zijraam, een klein toiletraam en een groter rechthoekig raam met zesruits 
roedeverdeling. Links daarvan is een rechthoekig, naar binnen vallend venster. Gehee l links is een mogelijk 
nog oorspronkelijk stalvenster met rondboog en metalen roeden. In het geve lvlak zijn op regelmatige 
plaatsen meerdere muurankers. Bij het stalgedeelte zijn ventilatiegaten op ongeveer twee meter hoogte. In 
het dakv lak is een niet oorspronkelijke dakkapel. 

De zijgevel aan oostzijde heeft links bij het voorhuis drie schuifvensters met een bovenraam met kleine 
ruitjes. Ongeveer centraal in de gevel is een entree met een mogelijk niet oorspronkelijk paneeldeur . In de 
tuin voor deze entree zijn treden met een dubbele handsteun naar de huidige sloot. Rechts van de entree is 
een kruisvenster. Geheel rechts is een mogelijk nog oorspronke lijk stalvenster met rondboog en metalen 
roeden. In het gevelvlak zijn op regelmatige plaatsen meerdere muurankers. ln het dakvlak is een niet 
oorspronkelijke dakkapel. 

De gevel aan de achterzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 
De tuin en de boerderij zijn toegankelijk vanaf de Graaf Florisweg. Het pand staat met de lengterichting 

dwars op de Graaf Florisweg. Langs de westzijde is een verharding met grind op de plaats waar 
oorspronkelijk het erf was. Langs de oostzijde van het perceel zijn een smalle siertuin en een sloot. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 75-75a 

Westgevel Oostgevel 

Bouwkundige staat: redelijk 
Datum foto's en schouw: aug_ustus 2004 

Kaart 2004: 
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