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• de inhoud van de brief van 11 augustus 2005 nummer CH2005.24223 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Warmoezierskade 14, 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie 1, nummer(s) 2990, 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 Cultuurh istorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Warmoezierskade 14 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een eenvoudige middenstandswoning in neo-renaissance-stijl; 
2.de indeling van de voorgevel nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detaillering nog grotendeels intact is en ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
4 .het tot uitdrukk ing brengt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda, rond 1910 buiten de singels 

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

• het feit dat de eigenaar schriftelijk is 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 
Cultuurh istorie; 

• 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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gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Warmoez ierskade 14, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s} 2990 ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van - 6 FEB 2007 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

, burgemeester 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 488538, van 

~EB 1001 

monumentnummer 837 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Warmoezierskade 14 

omschrijving van het monument 

Woonhuis 
Bouwjaar: 1910 
Arch itect: niet bekend 

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

Bouwteken ingen: Gouda, Groene Hart Archief , archief Bouw- en Won ingtoezicht Gouda , 1910-38 (woonhuis 
met schuur) 

Woonhuis in hoofdzakelij k één bouwlaag met zolder , opgemetseld uit rode en gele baksteen in kruisverband , 
afgedekt door een mansardedak met grijze pannen . Tegen de rechter en linker zijgevel zijn meerdere 
recente bouwvo lumes. 

De voorgevel aan de Warmoezie rskade is opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband . Alle 
gevelopeninge n van deur en ramen zijn voorzien van segmentbogen met een geprofilee rde geschilderde 
aanzetstenen en een sluitsteen . In de terugliggende boogve lden zijn rood en geel gekleurde tegels met een 
geometrisch motief . De vensters en deur in de voorgeve l zijn vern ieuwd. Bij de vensters is de gevel voorz ien 
van diverse geschilderde vlakke banden en aanzetstenen . Op de begane grond is de geschilderde band 
sterk geprofileerd . De gepleisterde plint is licht-grijs geschilderd . Op de begane grond rechts heeft de entree 
een geprofileerde paneeldeur met een ruit en een bovenlicht met glas in lood. Links van de deur is een 
recente meta len lantaarn . Links in de gevel zijn twee recente vensters . Op de verd ieping zijn twee vensters 
waarvan de kozijnen waarsch ijnlijk vernieuwd zijn . De gevel is voorzien van ingezwe nkte hoeken met een 
geprofileerde geschilde rde steen. De rechte lijst is voorzien van een blokmotief, vlakken met siermetselwerk 
en heeft een afdekking van rode pannen. Oorspronkelijk bevond zich er een houten kroonlijst. Rechts van de 
gevel van het hoofdvolume is een vrijwel vierkante gevel van baksteen in een bouwlaag die recentel ijk is 
verbouwd . Oorspronkelij k bevond zich hier de stalling voor paard en wagen . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaa r(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. 1 

2990 

Wa rmoezierskade 14 bij lage bij besluit.doe 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 

gemeente 
gouda 



vervolg van de omschrijving Warmoezierskade 14 

Voorgevel aan de Warmoezierskade 

De linker zijgevel is opgemetseld uit gele baksteen en heeft een plansiergoot. In het dakvlak zijn een 
schoorsteenpijp en een recente dakkapel met twee dubbele draa iramen. Tegen de linker gevel staat een 
recente aanbouw in een bouwlaag met een golfplaat dak . 

De rechter zijgevel is opgemetseld uit gele baksteen en heeft een plansiergoot. In het dakvlak zijn 
meerdere recente dakramen. 

De achtergevel is opgemetseld uit baksteen en wit geschilderd. 

Terreinaanleg. Op het terrein rondom het pand staan diverse bouwsels die niet oorspronkelijk zijn. 
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vervol g van de omschrijving Warmoezierskade 14 

Linker zijgeve l Deta il van de voorgevel 

Bouwkundige staat: redelijk 

Datum foto 's en schouw: februari 2005 

Kaart 2005 
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