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• de inhoud van de brief van 10 mei 2005 nummer CH2005 .586 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Steijnkade 32-35 (even/oneven), 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie K, nummer(s) 5054, 5053, 5052 en 5051, 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 vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Steijnkade 32-33-34-35 is van belang omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van een rij alkoofwoningen uit 1904; 
2. de woningen kenmerken vertonen van een eenvoudige vorm van Eclecticisme; 
3. de detaillering nog gedeeltelijk authent iek en gaaf is; 
4. het onderdeel uitmaakt van een blok woningen Steijnkade 29-36; 
5. het gelegen is op een stedenbouwkundig markant punt langs de Breevaart en aan een oude kade. 

• 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 5.5.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde 
NotaCultuurhistorie; 

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

• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003 ; 

Steljnkade 32_35 even oneven BenW beslu it.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelij k monument van het object Steijnkade 32-35 (even/oneven) , 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 5054, 5053, 5052 en 5051; 

ll. vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 11 APR 2006 

Burgemeester en wethouders voornoern.d, ~ 

1/ 
burgemeester 

secretaris 

verzonden : ·1 Z P.PR Z006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.19942, van 11 APR 2006 

bijlage 

monumentnummer 823 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Steijnkade 32-35 even/oneven 

omschrijving van het monument 

Vier alkoofwoningen 
Bouwjaar: 1904 
Architect: G. van Wingerden 

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

Bouwtekeningen : Gouda , Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, 1904/92 (bouw 
woonhuizen) ; 1923/13 (verbouwen voorgevel) 

Steijnkade 32 
Woonhuis in hoofdzakelijk één volledige bouwlaag met kelder en zolder, één geheel vormend met 
Steijnkade 33, 34 en 35, voorzien van een plat dak met een dakschild met pannendekk ing aan de 
achterzijde . De gevels zijn hoofdzakelijk opgemetseld uit bruin-rode bakstenen in kruisverband . Bij de 
gevelopeningen zijn diverse banden en segmentbogen met een afwijkende kleur. 

De voorgevel aan de Steijnkade heeft links een hoofdentree bestaande uil een doorzichtig gelakte 
houten, mogelijk nog oorspronkel ijke deur met een opvallend groot bovenlicht, een natuurstenen 
onderdorpel en trede . Naast de deur is een vierkant wit geëmailleerd huisnummerplaatje met zwarte cijfers. 
Het bovenlicht bestaat uit een groot venster met zesruitsroedeverdeling en twee smal le hoge zijvensters met 
een horizontale roede. Ongeveer halverwege de gevel is een band van oranje baksteen met verdiepte delen. 
Rechts van de entree zijn twee T-vensters met schuifraam . Deze vensters en deur op de begane grond zijn 
voorzien van een hanekam van opvallend oranje bakstenen . De kelder is voorzien van twee kleine 
rechthoekige vensters . De gevel van de bovenverdieping heeft twee vensters met bovenraam en een 
rollaag . De kozijnen zijn overwegend witgeschilderd en donkergroen voor de bewegende delen. De 
voorgevel is voorzien van een witgeschilderde lijst met geprofileerde houten gootk lossen . Deze lijst loopt 
door naar Steijnkade 33, 34, 35. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 
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Gouda 

kad. K 

5054, 5053, 5052 en 5051 

Steijnkade 32_35 even oneven bijlage bij BenW besluit.doe 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 t/m 5 

gemeente 
gouda 



vervolg van de omschrijving Steijnkade 32-35 even/o neven 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. Uit de ontwerptekeningen valt af te leiden 
dat deze gevel voorzien was van meerdere vensters. In het dak is een grote , niet oorspronkelijke dakkape l, 
die identiek is aan de dakkapellen van nr 33-35. 

Detail voorgevel nr 32 

Steijnkade 33 
Woonhuis in hoofdzakel ijk één volledige bouwlaag met kelder en zolder, één geheel vormend met 
Steijnkade 32, 34 en 35, voorzien van een plat dak met een dakschild met pannendekk ing aan de 
achterzijde . De gevels zijn hoofdzakelijk opgemetseld uit bruinrode bakstenen in kruisverband . Bij de 
gevelopeningen zijn diverse banden en segmentbogen iin een afwijkende kleur. 

De voorgevel aan de Steijnkade heeft links een hoofdentree bestaande uit een doorzichtig gelakte houten 
deur met een opvallend groot bovenlicht , een natuurstenen onderdorpel en trede. Naast de deur is een 
vierkant wit geèmailleerd huisnummerplaatje met zwarte cijfers. Het bovenlicht bestaat uit een groot venster 
met zesru itsroedeverdeling en twee smalle hoge zijvensters met een horizontale roede. Ongeveer 
halverwege de gevel is een band van oranje baksteen met verdiepte delen . Rechts van de entree zijn twee 
T-vensters met schuifraam . Deze vensters en deur op de begane grond zijn voorzien van een hanekam van 
opvallend oranje bakstenen. De kelderlaag is voorzien van twee kleine rechthoekige vensters . De gevel van 
de bovenverdieping heeft twee vensters met bovenraam en een rollaag. Links zijn in de geve l op de 
symmetrie -as van de vier woningen , gedee ld met nr 34, twee natuurstenen accenten . Op de begane grond 
is dat accent een steen met het opschrift: 'DE EERSTE STEEN GELEGD 12-11 '04 DOOR NICOLAAS G.I. 
van WINGERDEN GEB 30-3-1902' . Op de verdieping is het accent een natuurstenen beeld, half in een nis, 
voorstellende een zittende uil van ongeveer een halve meter hoog. De kozijnen zijn overwegend 
witgeschilderd en donkergroen voor de bewegende delen . De voorgevel is voorzien van een witgeschilderde 
lijst met geprofi leerde houten gootklossen . Deze lijst loopt door naar Steijnkade 32, 34, 35. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. Uit de ontwerptekeningen valt af te leiden 
dat deze gevel voorzien was van meerdere vensters. In het dak is een grote, niet oorspronkelijke dakkapel, 
die identiek is aan de dakkapellen van nr 32, 34 en 35. 

Steijnkade 34 
Woonhuis in hoofdzake lijk één volledige bouwlaag met kelder en zolder, één geheel vormend met 
Steijnkade 32, 33 en 35, voorzien van een plat dak met een dakschild met pannendekking aan de 
achterzijde. De gevels zijn hoofdzakelijk opgemetse ld uit bruinrode bakstenen in kruisverband . Bij de 
gevelopeningen zijn diverse banden en segmentbogen in een afwijkende kleur. 
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vervolg van de omschrijving Steijnkade 32-35 even/oneven 

Beeldhouwwerk van uil nr 33-34 

De voorgevel aan de Steijnkade heeft rechts een hoofdentree bestaande uit een doorzichtig gelakte 
houten deur met een opvallend groot bovenlicht, een natuurstenen onderdorpel en trede. Naast de deur is 
een vierkant wit geëmailleerd huisnummerplaatje met zwarte cijfers. Het bovenlicht bestaat uit een groot 
venster met zesruitsroedeverdeling en twee smalle hoge zijvensters met een horizontale roede . Ongeveer 
halverwege de geve l is een band van oranje baksteen met verdiepte delen. Links van de entree zijn twee T
vensters met schuifraam. Deze vensters en deur op de begane grond zijn voorzien van een hanekam van 
opvallend oranje bakstenen. De kelderlaag is voorzien van twee kleine rechthoekige vensters . De gevel van 
de bovenverdieping heeft twee vensters met bovenraam en een rollaag. Rechts zijn in de gevel op de 
symmetrie-as van de vier woningen, gedee ld met nr 33, twee natuurstenen accenten . Op de begane grond 
is dat accent een steen met het opschrift: 'DE EERSTE STEEN GELEGD 12-11 '04 DOOR NICOLAAS G.I. 
van WINGERDEN GEB 30-3-1902 '. Op de verdieping is het accent een natuurstenen beeld, half in een nis, 
voorstellende een zittende uil van ongeveer een halve meter hoog. De kozijnen zijn overwegend 
witgeschilderd en donkergroen voor de bewegende delen. De voorgevel is voorzien van een witgeschilderde 
lijst met geprofileerde houten gootk lossen. Deze lijst loopt door naar Steijnkade 32, 33, 35. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. Uit de ontwerptekeningen valt af te leiden 
dat deze gevel voorzien was van meerdere vensters. In het dak is een grote , niet oorspronke lijke dakkapel, 
die identiek is aan de dakkapellen van nr 32, 33 en 35. 

Steijnkade 35 
Woonhuis in hoofdz akelijk één volledige bouwlaag met kelder en zolder, één geheel vormend met 
Steijnkade 32, 33 en 34, voorzien van een plat dak met een dakschi ld met pannendekk ing aan de 
achterzijde. De gevels zijn hoofdzakelijk opgemetseld uit bruinrode bakstenen in kruisverband . Bij de 
gevelopeningen zijn diverse banden en segmentbogen in een afwijkende kleur. 

De voorgevel aan de Steijnkade heeft rechts een hoofdentree bestaande uit een doorzichtig gelakte, 
waarschijnlijk nog oorspronkelijke houten deur met een opvallend groot bovenlicht, een natuurstenen 
onderdorpel en trede. Het bovenlicht bestaat uit een groot venster met zesruitsroedeverdeling en twee 
smalle hoge zijvensters met een horizontale roede. Ongeveer halverwege de gevel is een band van oranje 
baksteen met verdiepte delen. Links van de entree zijn twee T-vensters met schuifraam. Deze vensters en 
deur op de begane grond zijn voorzien van een hanekam van opvallend oranje bakstenen. De kelderlaag is 
voorzien van twee kleine rechthoekige vensters . 
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vervolg van de omschrijving Steijnkade 32-35 even/oneven 

Voorgevels Steijnkade 35-32 (vlnr) 

De gevel van de bovenverdieping heeft twee vensters met bovenraam en een rollaag. De kozijnen zijn 
overwegend witgeschi lderd en donkergroen voor de bewegende delen. De voorgevel is voorzien van een 
witgeschilderde lijst met geprofileerde houten gootkloss.en. Deze lijst loopt door naar Steijnkade 32, 33, 34. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. Uit de ontwerptekeningen valt af te leiden 
dat deze gevel voorzien was van meerdere vensters . In het dak is een grote, niet oorspronkelijke dakkape l, 
die identiek is aan de dakkapellen van nr 32, 33 en 34. 

Terre inaanleg Steijnkade 32-35 
De woningen zijn met de voorgevel georiënteerd op de Breevaart . Tussen de voorgeve l en de waterloop is 
een overwegend verha rde kade. Langs het water is een strook met lage begroeiing. Evenwijdig aan de 
voorgevel staat een bomenrij . De woningen zijn tegen een dijklichaam aan gebouwd, waarbij het 
achterterrein lager is dan het voorterrein. Aan de achterzijde is een diepe tuin tot aan de Zwarteweg. Op het 
achterterrein staan diverse bergingen. 
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vervolg van de omschrijving Steijnkade 32-35 even/oneven 

1 
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Voorgevels 36-29 aan de Steijnkade (v.l.n.r .) 

pagina 5 


