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• de inhoud van de brief van 14 december 2004 nummer CH2004.593 van de Commissie Cultuurh istorie 
met betrekki ng tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 109, 
kadastraal bekend Qemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 2970, welk object eigendom is van --------~~--------------....J waaruit blijkt dat het object 
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijv ing; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Graaf Florisweg 109 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een Zuid-Hollandse 
langhuisboerderij; 
2.de gevelindeling nog grotendee ls authentiek en gaaf is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheden vertoont; 
4.het tot uitdrukking brengt de oorspronke lijke agrarische bestemming van het gebied langs een van de 
oude uitvalswegen van Gouda . 

• 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 redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord en dat zij een zienswijze naar voren hebben gebracht. 
Voor een samenvatting en een weer legging van de zienswijze verwij zen wij naar onze brief aan de 
eigenaars d.d. 13 september 2005 , kenmerk nummer 2004.32483/2005 .3842, die wij als herhaa ld en 
ingelast beschouwen; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebr engt 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 
restaur atiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistori e; 

• het fe it dat bij restauratie van monum entale onderdel en de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepas sing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: • 1 . ' • l • , 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Graaf Florisweg 109, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 2970; ' 

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'EP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.32483, van 1 3 S EP 2005 

monumentnummer 799 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Graaf Florisweg 109 

omschrijving van het monument 

Boerderij 
Bouwjaar: 1895 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : De oorspronkelijke bouwtekeningen van de boerderij zijn niet aangetroffen in het Groene 
Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda . Wel zijn aanwezig tekeningen van bijgebouwen: 
1894/66 (schuur) ; BWT 1955/30 (loods) . 

Voormalige boerderij van het Zuid-Hollandse.Janghuistype, 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 staand verband . Het zadeldak is gedekt met 
gesmoorde kruispannen . De voorgevel is rijk voorzien van details die de gevel een voornaam uiterlijk gevel 
zoals een houten gesneden daklijst en een makelaar, geschilderde spekbanden en hoeklisenen en 
geprofileerde sluitstenen. De zijgevels zijn relatief eenvoudiger van detaillering . Langs de gevels loopt een 
gepleisterde crèmekleurige plint met op regelmatige plaatsen ventilatiegaten. 

De voorgevel aan de Graaf Florisweg heeft een symmetrisch aandoende indeling. Op de begane grond 
ligt rechts van het midden een entree met een mogelijk oorspronkelijke en rijk geprofileerde houten 
paneeldeur met onder meer diamantkoppen en een bovenlicht met helder glas in lood. De twee ruiten in de 
deur zijn voorzien van een smeedijzeren traliewerk in de vorm van een levensboom . Voor de deur is een 
halfrond bordes met bordestreden van grijs natuursteen (graniet) en gemetselde bakstenen . Rechts is een 
metalen handleuning . Rechts van de deur is een schuifvenster en links zijn twee schuifvensters. Deur en 
schuifvensters zijn voorzien van segmentbogen met witgeschilderde geplofileerde sluitstenen en vlakke 
aanzetstenen. Het boogveld is gevuld met geglazuurde tegels met een gestileerd motief. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 109 

De sierrand van lood onder het boogveld op het houten kozijn is driehoekig gesneden. In de topgevel is een 
venster in de vorm van een drieluik, een zogenaamd 'engelenvenster' dat kenmerkend is voor dit 
boerderijtype. Het bestaat uit een groot middenvenster en twee zijvensters met bovenramen die worden 
bekroond door een halfrond venster met een spitsboogtracering en een rondboog . De gevel is voorzien van 
meerdere witgeschilderde speklagen en hoeklisenen. De witgeschilderde gootlijst heeft sierlijk gesneden 
windveren en een makelaar. Houtwerk van de kozijnen is witgeschilderd met crèmekleurige schuivende en 
draaiende delen. 

Westgevel Voorgevel 

De sierrand van lood onder het boogveld op het houten kozijn is driehoekig gesneden. In de topgevel is een 
venster in de vorm van een drieluik , een zogenaamd 'engelenvenster' dat kenmerkend is voor dit 
boerderijtype . Het bestaat uit een groot middenvenster en twee zijvensters met bovenramen die worden 
bekroond door een halfrond venster met een spitsboogtracering en een rondboog . De gevel is voorzien van 
meerdere witgeschilderde speklagen en hoeklisenen . De witgeschilderde gootlijst heeft sierlijk gesneden 
windveren en een makelaar . Houtwerk van de kozijnen is witgeschilderd met crèmekleurige schuivende en 
draaiende delen . 

De westgevel heeft ongeveer in het midden een toegang met een ondiep inpandig portiek . De houten 
omlijsting van de entree is van snijwerk voorzien met een geprofileerde smalle luifel en geornamenteerde 
klampen. Links van de deurstijl is een groot metalen verlichtingsarmatuur aan een arm . Voor de deur zijn 
twee traptreden van grijs natuursteen (graniet) en gemetselde bakstenen. Links is een metalen handleuning . 
Links naast de entree ter hoogte van de voormalige stal zijn twee lage dubbele vensters met een brede 
witgeschilderde latei. Rechts van de entree ter hoogte van het voorhuis zijn twee schuifvensters . Geheel 
rechts zijn een venster en een ingemetselde steen met de tekst: 'de eerste steen gelegd door Bartholomeus 
Roos, oud 21 jaar, 25 maart 1895'. Aan de gevel zijn meerdere muurankers. De uitstekende metalen gootlijst 
is voorzien van gesneden gootklossen. In het dakvlak zijn twee niet oorspronkelijke dakkapellen en recente 
ontluchtingskanalen. 
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vervolg van de omschrijving Graaf Florisweg 109 

De oostgevel heeft ongeveer in het midden een houten uitgebouwd volume dat waarschijnlijk 
oorspronkelijk diende als stoephuis of boenhok en langs een sloot lag om bijvoorbeeld melkbussen te 
reinigen. In 1955 is dit onderdeel vernieuwd. De huidige uitbouw is aan de zuidzijde groen-blauw geschilderd 
en waarschijnlijk van recente datum . In het gevelvlak zijn op regelmatige plaatsen meerdere muurankers . 
Geheel links is laag in de gevel een klein dubbel venster met traliewerk . De uitstekende gootlijst is van 
metaal en voorzien van houten gesneden gootklossen. In het dakvlak zijn onder meer twee niet 
oorspronkelijke dakkapellen, een dakraam, en recente ontluchtingskanalen. De rest van de gevel is door 
begroeiing niet vanaf de openbare weg te zien. 
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Detail van de westgevel Detail van de voorgevel 

De gevel aan de achterzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 
De tuin is toegankelijk vanaf de Graaf Florisweg en heeft als terreinafscheiding een waarschijnlijk niet

oorspronkelijk hek. 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 
ligt een smalle siertuin. 
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