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• de inhoud van de brief van 11 augustus 2005 nummer CH2005 .620 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Warmoezierskade 10, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3506, 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 Warmoezierskade 1 0 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een arbeiderswoning in neo-renaissance-stijl ; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detaillering nog grotendeels intact is en ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
4.het tot uitdrukking brengt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda, rond 1900 buiten de singels 

• 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 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

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

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Warmoezierskade 10, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3506; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd . 

- 6 FEB 2007 

. ~ .M. Posi 

verzonden : 
8~ 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 488537, van 6 FEB 2007 

monumentnummer 836 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Warmoezierskade 1 O 

omschrijving van het monument 

Woonhuis 
Bouwjaar: circa 1903 
Architect: niet bekend 

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

Bouwtekeningen : Gouda , Groene Hart Archief , archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, 1903-18 
(situatietekening woning) 

Woonhuis in hoofdzakelijk één bouwlaag met zolder, opgemetseld uit rode en gele baksteen in kruisverband , 
afgedekt door een mansardedak met rode , waarschijnlijk oud-Hollandse pannen . Tegen de achtergevel en 
linker zijgevel is een recent volume met een plat dak. 

De voorgevel aan de Warmoezierskade is opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband . Alle 
gevelopeningen van deur en ramen zijn voorzien van segmentbogen met een geprofileerde geschilderde 
sluitsteen . In de terugliggende boogvelden zijn rood en geel gekleurde tegels met een geometrisch motief. 
Onder de vensters loopt een geprofileerde geschilderde band . De gepleisterde plint is grijs geschilderd. Op 
de begane grond links is de entree met een mogelijk oorspronkelijke geprofileerde paneeldeur met een ruit 
met glas in lood. De meta len deurknop en brievenbus zijn recent. De onderdorpel is van grijs natuursteen en 
heeft een trede op de stoep . De entree heeft een vast bovenlicht met glas in lood. Rechts van de deur is een 
metalen uithangbord dat mogelijk recent is. Rechts in de gevel zijn twee T-vensters met glas in lood 
bovenraam. Op de verdieping zijn twee T-venster waarvan de kozijnen waarschijnlijk vernieuwd zijn. De 
gevel is voorzien van ingezwenkte hoeken met siermetselwerk en een geprofileerde geschilderde 
aanzetsteen . De rechte lijst is voorzien van een blokmotief, vlakken met diagonaal gemetselde stenen en 
heeft een afdekking van rode pannen . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. 1 

3506 
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vervo lg van de omschrijving Warmoezierskade 10 

De linker zijgevel is opgemetseld uit gele baksteen in kruisverband . Ongeveer halverwege de geve l zijn 
twee recente T-vensters. De terug liggende boogve lden van de segmentbogen zijn gevuld met een rel iëf. In 
de gevel zijn diverse metalen muurankers . De plansiergoot heeft rechts een metalen gootkast. Links in de 
gevel is een recent uitgebouwd volume. In het dakvlak is een recent dakraam. 

Voorgevel aan de Warmoezierskade (rechts) met linker z ijgevel 

De achtergevel is recent naar achteren uitgebouwd. De gevel is opgemetseld uit nieuwe gele baksteen en 
heeft een recent uitgebouwd volume. 

Terreinaanleg. Rechts naast het pand is een steeg die door middel van een recente houten poort wordt 
afgescheiden van de openbare weg. Links van het pand is een open plaats. 

Detail van de voorgevel Achtergevel 
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vervolg van de omschrijving Warmoezierskade 10 

Kaart 2005 

Bouwkundige staat: redelijk 

Datum foto 's en schouw : februari 2005 
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