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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 21 februari 2005 nummer CH2005.538 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Ridder van Catsweg 248, -'----kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3497, welk object eigendom is van ---___________________________ _____., 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 Ridder van Catsweg 248 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een woonhuis dat 
kenmerken vertoont van de chaletstijl; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.het karakteristiek is voor de bebouwing langs een oude uitvalsweg met wetering 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 te kennen hebben gegeven bezwaar tegen 
aanwij zing 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; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderd elen de Subsidieverordening Stede lijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

o de Verordening inzake Monumenten en Archeologi e 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Ridder van Catsweg 248, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3497; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 1 8 MEI 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 

nummer 2oos.ssos, van _ 1 7 MEI iDOS 

monumentnummer 806 

plaatselijke aêlnduiding: Gouda 
Ridder van Catsweg 248 

omsch rijving van het monument 

bijla 
lijst als bedoeld in arlikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Vrijstaand woonhuis, opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond met een risalerend rechterdeel 
aan de voorgevel, in één bouwlaag met zolder, afgedekt'door een wolfsdak met steekkap en een afgeknotte 
puntgevel. Het dak is voorzien van nieuwe dekking van rode verbeterde Hollandse pannen en twee pirons 
met bolornament en recente ontluchtingskanalen. De gepleisterde gevels zijn witgeschilderd en voorzien van 
steenrood geschilderde lateien en sierbanden en een plint die is opgemetseld uit rode baksteen in 
kruisverband met een rollaag en een grijze onderrand. Houtwerk is overwegend wit of groen geschilderd. De 

( 1 daklijst en dakkapel zijn voorzien van eenvoudig siersnijwerk. Alle vensters in de voorgevel zijn voorzien 
van nog oorspronl<elijke bovenramen met een bijzondere géometrische houten roedeverdeling en onder 
meer geel glas. 

De voorgevel aan de Ridder van Catsweg heeft een asymmetrische indeling met een topgevel in een 
risalerend rechterdeel. Centraal in de gevel ligt de entree met een waarschijnlijk recente paneeldeur met nog 
oorspronkelijk bovenlicht en natuurstenen dorpel en enkele gemetselde traptreden. Links van deze entree 
zijn twee vensters met een schuifraam en recente markiezen . Rechts van de entree is in het risalerende 
rechterdeel een samengesteld venster met drie ramen en bovenramen en recente markiezen. Bovenuit · 
venster op de verdieping is een schuifraam. De uitkragende houten gootlijst en daklijst zijn voorzien van 
gesneden gootklossen en van enig snijwerk in de vorm van drie verticale inkepingen. In het dak links is een 
nog oorspronkelijke dakkapel onder een schuin dakschild met gesneden verticale inkepingen . 

De linker zijgevel is vanaf de openbare weg niet goed waar te nemen. Uit de oorspronkelijke 
ontwerptekeningen valt af te leiden dat op de begane grond een schu ifraam was en op de zolderverdieping 
een venster. Wel zichtbaa r in de geve l van de verdieping is een niet oorspronkelijk uitgebouwd balkon met 
een open balustrade. 
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vervolg van de omschrijving Ridder van Catsweg 248 

Detail van de entree 

De rechter zijgevel heeft op de begane grond links een venster met schuifraam. 
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 

De tuin aan de voorzijde heeft diverse begroeiing, een eenvoudig verhard toegangspad naar de entree en 
is gedeeltelijk voorzien van grind. Het perceel is toegankelijk via een particuliere brug over de wetering. De 
woning ligt enigszins teruggeschoven ten opzichte van de Ridder van Catsweg. Links, rechts en achter de 
woning is een tuin die niet vanaf de openbare weg zichtbaar is, onder meer vanwege twee niet 
oorspronkelijke houten roodgeschilderde schuttingen. 

Voorgevel aan de Ridder van Catsweg 
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