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• de inhoud van de brief van 11 augustus 2005 nummer CH2005 .619 van de Comm issie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Warmoezierskade 1, 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie 1, nummer(s) 3165 , welk object eigendom is van-==----

~----------------~-~-------------~ • waaruit 
blijkt dat het object cultuurhistor ische 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 vastgesteld 
in de Notitie Bescherm ingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurh istorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Warmoez ierskade 1 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een bedrijfspand in een voor utiliteitsbouw kenmerkende sobere 
architectuur van rond 1923; 
2.de gevel indeling nog grotendeels authentiek is; 
3.de detaillering , zoals de vensters , nog grotendeels gaaf is; 
4.het tot uitdrukk ing brengt de stedenbouwkundige ontwikke ling van Gouda , rond 1923 buiten de singels 

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

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord en dat zij een zienswijze naar voren hebben gebracht. Voor een 
samenvatting en een weerlegging van de zienswijze(n) verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaar(s) 
d.d. 20 december 2005 , kenmerk nummer 2005.24231 , 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 
restauratiebele id zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bij lage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedel ijke Vernieuw ing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003 ; 

Wannoez ierskade 1 BenW besluit.doe 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Warmoezierskade 1, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie 1, nummer(s) 3165; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 0 JAN 2006 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 

A.-

----burgemeester 

, secretar is 

verzonden : 1 3 1 ~ M 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2005.24231, van 

1 0 JAN. 2006 
monumentnummer 835 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Warmoezierskade 1 

omschrijving van het monument 

Voormalige deurknoppenfabriek 
Bouwjaar : circa 1923 
Architect: niet bekend 

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

Bouwtekeningen : Aanvraag hinderwetvergunning Secretariearchief Gouda 1923, AC 57, inv.nr. 1057; 
Gouda , Groene Hart Archief , archief Bouw- en Woningtoez icht Gouda 

Fabriek , in één bouwlaag met zolder, onder een zadeldak gedekt met rode, waarschijnlijk Hollandse pannen. 
De gevels zijn opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband . Het pand ligt met de lengterichting van het 
hoofdvolume dwars op de Warmoezierskade . De houten goten en gootklossen zijn wit geschilderd . 
Vensteropeningen zij n voorzien van een segmentboog en stenen waterdorpels . De meeste kozijnen met 
metalen roedeverdeling ogen nog oorspronkelijk en zijn zeer bepalend voor het karakter van het 
bedrijfspand . 

De voorgevel aan de Warmoezierskade is symmetrisch ingedeeld met drie witgeschilderde staande 
vensters op de begane grond en een laadluik op de zolderlaag . Het middelste en rechter venster hebben 
een roedeverdeling van negen ruiten onder en een scharnierend bovenraam met vijf ruiten. Het linker 
venster , met een roedeverdeling van negen ruiten onder , heeft een dichtgezet bovenstuk met een ventilator . 
Tussen het linker en middelste venster zijn drie vierkante metalen bouten. De plint van bruine baksteen heeft 
een rollaag . Op de zolderlaag boven de drie vensters is centraal in de gevel een groot laadluik. De dubbele 
houten luiken met bovenlicht zijn recent. De gevelopening is voorzien van een rollaag als latei en een 
waarschijnlijk betonnen vrij vlakke onderdorpel. De witgeschilderde houten dakl ijst heeft klossen en een 
eenvoudige gesneden versiering bij de goot en bij de nok. 
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vervolg van de omschrijving Warmoezierskade 1 

Voorgevel aan de warmoezierskade (rechts) met linker zijgevel 

De linker zijgevel is symmetrisch ingedeeld met vijf , voor het merendeel nog oorspronkelijke, staande 
vensters met een segmentboog. De muur onder de vensters is recent gevoegd, en lijkt weinig te hebben 
bloot gestaan aan weer en wind . Tegen deze gevel stond in 1961 nog een 'houtloods' . De drie linker 
vensters hebben een roedeverdeling van negen ruiten onder en een scharnierend bovenraam met vijf ruiten. 
De twee rechter vensters hebben nog het oorspronkelijke bovenraam, maar het onderraam is recent. Alle 
vensters zijn voorzien van een segmentboog en missen aan de onderzijde een waterdorpel. Links en rechts 
van de ramen is een deur . De deur rechts in de zijgevel is een recente paneeldeur . De linkerdeur is relatief 
het hoogst en heeft een dubbele deur met zes metalen scharnieren, verticaal aangebrachte planken en een 
bovenlicht. Links van deze deur is een relatief kleine rechthoekige uitbouw in een apart volume met een 
houten deur met drie meta len scharnieren en verticaal aangebrachte planken . Langs de hele zijgevel loopt 
een grijs geschilderde gepleisterde plint. Boven de vensters zijn op regelmatige plaatsen rood-bruin 
geschilderde eenvoudige muurankers . De witgeschilderde houten goot heeft eenvoudig gesneden 
gootklossen . In het dak zijn meerdere recente ontluchtingspijpen . Aan de linkerzijde van het pand is een 
open plaats met een afscherming van de openbare weg in de vorm van een houten schutting met poort . 

Linker zijgevel Voorgevel met rechter zijgevel 
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vervo lg van de omschrijving Warmoezierskade 1 

De rechter zijgevel .Voor zover vanaf de openbare weg zichtbaar heeft de gevel nog de oorspronkelijke 
indeling met diverse vensters met metalen roedeverdel ing van negen ruiten onder en een scharnierend 
bovenraam met vijf ruiten. Op regelmatige plaatsen zijn eenvoudige rood-bruin geschilderde muurankers. De 
witgeschilderde houten goot heeft eenvoudig gesneden gootklossen . 

Terreinaanleg. Links van het pand is een open plaats met een houten schutting als terreinafscheiding. 

t 
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Bovenste deel van een van de vensters 

Bouwkundige staat: redelijk 

Datum foto's en schouw: februar i 2005 
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