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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 21 februari 2005 nummer ·cH2005.534 van de Commissie Cultuurh istorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bosweg 1, voormalig gemaal, 
kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 3396, welk object eigendom is van 
Woonpartners Midden-Holland, Postbus 102, 2740 AC te Waddinxveen, waaruit blijkt dat het object 
cu ltuurhistorisch e 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 väslge s"teld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Bosweg 1 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgev ing een goed voorbeeld is van een voormalig gemaal dat 
kenmerken vertoont van de Amsterdamse Schoo lstijl; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog grotendee ls intact zijn; 
4. het ambachtelijke vaardigh eid vertoont in details als houtwerk en metselwerk; 
5. het onderdeel is van het systeem aan waterbouwkundige kunstwerken van Gouda dat in nationa al 
opzicht bijzonder is. 

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

• het feit dat de eigenaar schriftelijk is gehoord, en dat deze te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen 
aanwijzing te hebben; 

" 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; 

o het feit dat door de eigenaar c.q. gebruik er gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemd e NotaCultuurhis torie; 

o het feit dat bij restaurat ie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

a de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Bosweg 1, (voormalig gemaal), 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 3396; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 7 ME 1 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 1 8 M F 1 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2005.6497, van 1.? ME f 

2005 
monumentnummer 802 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bosweg 1, voormalig gemaal 

omschrijving van het monument 

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

Voormalig gemaal, thans in gebruik als woonhuis, opgebouwd uit een hoofdzakelijk rechthoekig volume in 
één bouwlaag met een kelder en een zolder, gedekt door e~n zadeldak met rode kruispanne;n. De gevels 
zijn opgemetseld uit rode baksteen in staand verband met bijzondere geveldecoraties zoals verticaal 
verwerkte bakstenen met een geometrisch motief, rollagen en strekken bij de vensters. De langsgevels 
hebben twee rollagen, de topgeve ls vier. Opvallend is de sterk uitkragende gootlijst aan de voor- en 
achterzijde die is voorzien van houten gootklossen met een gesneden geometrisch motief . De vensters en 
de deuren zijn overwegend van hout. Het houtwerk is overwegend wit geschilderd. Donkergroene verf is 
toegepàst voor de draaiende delen. De tuinmuur langs de Bosweg heeft siermetselwerk met een ev~neens 
geometrisch motief en rollagen. Het object is vanaf de openbare weg slechts gedeeltelijk te zien. De 
beschrijving is daarom deels gebaseerd op de oorspronkelijke bouwtekeningen. 

De voorgevel aan de Bosweg heeft drie symmetrisch geplaatste vensters. Elk houten venster bestaat uit 
twee draaiende onderramen en een vierruits bovenraam. Deze ramen zijn voorzien van recente 
voorzetramen. Volgens de oorspronkelijke bouwtekeningen heeft elk onderraam een vierruits 
roedeverdeling. De uitkragende houten gootlijst is wit geschilderd en voorzien van gesneden houten 
gootklossen die vermallen en verbreden. In het dakvlak zij twee symmetrisch geplaatste, niet oorspronkelijke 
dakramen . 
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vervolg van de omschrijving Bosweg 1, voormalig gemaal 

De rechter zijgevel heeft links een dubbele houten deur met bovenlicht. De deur heeft een achtruîts 
roedeverdeling. Het bovenlicht heeft twee ruiten . Voor de deur is een stoep in twee treden van bakstenen. 
Rechts in de gevel zijn de twee oorspronkelijke ramen dichtgemetseld, waarbij van het linker 
dichtgemetselde raam nog wel het bovenlicht aanwez.ig is met een vierruits roedeverdeling. Links van het 
midden is een uitgemetselde schoorsteen, die boven de dakkap uitsteekt en aan de bovenzijde voorzien is 
van uitgemetselde versieringen, een rollaag en een dekplaat. Zowe l links als rechts van de schoorsteen 
bevindt zich een niet oorspronkelijk vijfruits laddervenster. Gehee l links is een uitgemetselde verticale 
versiering. 

Voorgevel langs de Bosweg Linker zijgevel 

De linker zijgevel heeft op de begane grond rechts een achtruits onderraam en een vierruits bovenraam . 
Links in de gevel zijn drie laddervensters met een zesruits verdeling. Op de zolderverdieping is links en 
rechts een niet-oorspronkelijk zesruits laddervenster. Rechts van het midden is een uitgemetselde 
schoorsteen, die boven de dakkap uitsteekt. Aan de bovenzijde is de schoorsteen voorzien van 
uitgemetselde versieringen, een rollaag en een dekplaat. Geheel rechts is een uitgemetselde vert icale 
versiering. 

De achtergevel is voorzien van een bordes waarvan circa de helft van het huidige bordes , zijnde het 
betonnen gedeelte, origineel is. Het bordes bezat oorspronkelijk aan weerszijde een trap. De linker trap is in 
oorspronkelijke staat, de rechter trap is verdwenen. In de gevel zijn links dubbele deuren met een 
tweeruitsverdeling per deur en rechts bevindt zich een deur met ruit. 

De tuin van het object is aan de zijde van de Bosweg voorzien van een ommuring . De gemetselde delen 
van de afscheiding langs de Bosweg zijn nog grotendeels oorspronkelijk. De muur is opgemetseld uit rode 
baksteen in voor het merendeel staand verband . Langs de muur loopt een brede plint. De bovenstukken van 
de muurstijlen zijn voorzien van verticaal verwerkte uitgemetselde baksteen versieringen. Bij de doorgang in 
het hek zijn twee natuursteen aanzetstenen. De tussenstukken en de twee doorgangen van de tuinmuur 
waren oorspronkelijk van hout , maar zijn vervangen door recente metalen hekken. 
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Detail van de luifel aan de voorgeve l Detail van de tuinmuur 

Bouwkundige staat: redelijk 

Datum foto's en schouw: september 2004 

Kaart 2004: 
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