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• de inhoud van de brief van 11 augustus 2005 nummer CH2005 .623 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wethouder Venteweg 70, 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie K, nummer(s) 3374, 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 Wethouder Venteweg 70 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een woonhuis met kenmerken van de Amsterdamse School uit circa 
1910-1930; 
2.de indeling van de gevels nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detaillering nog grotendeels intact is en ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
4.het herinnert aan de kleinschalige bebouwing langs een oude weg in de polder . 

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

• het feit dat de eigenaar schriftelijk is gehoord en dat deze een zienswijze naar voren heeft 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 2005.24916/26716, 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. gebruike r 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 
2005 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 Wethouder Venteweg 70 , kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 3374; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 0 JAN 2006 

Burgemeester en wethouders .,.,voornoemd, ~ 

------et:rrgêineester \N.M. Corne1;,. 

secretaris drs. A.W.M. de cw~H 

verzonden : 1 3 .Ji' I 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2005.24916, van 1 Q JAN. 2006 
monumentnummer 839 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Wethouder Venteweg 70 

omschrijving van het monument 

Woonhuis 
Bouwjaar: circa 1910-1930 

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

Architect: niet bekend (mogelijk aannemer van den Berg; deze heeft meer gebouwd aan de Wethouder 
Venteweg en was eerste bewoner van het pand) 
Bouwtekeningen : Oorspronkelijke bouwtekeningen niet aangetroffen in Gouda , Groene Hart Archief, archief 
Bouw- en Won ingtoezicht Gouda/Reeuwijk 

Woonhuis in één bouwlaag met zolder , opgemetseld uit rode baksteen in hoofdzakelijk staand verband, 
afgedekt door een zadeldak met rode Hollandse pannen . Het houtwerk en de glas in lood ramen ogen nog 
oorspronkelijk . Vast raamhout is overwegend wit geschilderd . Bewegende houten delen zijn overwegend 
donkere groen geschilderd. 

De voorgevel aan de Wethouder Venteweg heeft onder en boven de gevelopen ingen verticaal gemetselde 
bakstenen . Ongeveer in het midden van de gevel is een inpandige portiek met twee kleine zijvensters . De 
houten recent ogende deur heeft negen ruiten en een bovenlicht met een nog oorspronkelijke driehoekige 
raamroede en vast glas. De schuine portiekwanden hebben op de hoeken uitstekende koppen . Links en 
rechts van de portiek is een vaste gemetselde plantenbak , eveneens met uitstekende koppen op de hoeken. 
De rand is voorzien van een rollaag . Links van de entree zijn vier vensters met glas in lood en twee 
raamroedes . Rechts van de entree is een venster met identiek glas in lood en twee raamroedes . De 
bijzondere houten dakgoot is voorzien van een soort vlechtmotief met witte en donker geschilderde delen. In 
het symmetrisch ingedeelde dakvlak is een oorspronkel ijke houten dakkapel met vier vensters met twee 
smalle horizontale roedes. De vert ikale stijlen zijn voorzien van een bijzonder gesneden driehoek ig motief . In 
het midden is een brede middenstijl met donker geschilderde horizontaal opgeklampte latten. Links en recht 
in het dakvlak zijn nog oorspronkelijke gemetselde schoorstenen . 
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vervolg van de omschrijving Wethouder Venteweg 70 

' ' · ' 1 
1 

,: 

Voorgevel aan de Wethouder Venteweg 

De rechter kopgeve/ heeft op de begane grond een mogelijk recente deur met een houten luifel met een 
bordes en trapje . De constructie heeft een gesneden driehoekige versiering. De luifel is bedekt met 
horizontale latten. Rechts van de entree is een venster . De gevel van de zolderlaag heeft gepotdekselde 
houten planken en twee symmetrisch geplaatste staande vensters met diepe houten kozijn. Over de gehele 
hoogte van de gevel is een half uitgebouwde schoorsteen die naar boven toe verjongd en van 
siermetselwerk is voorzien. De houten goot heeft een eindmotief in aansluiting op de langsgevels . 

.... 
- 1 ~ 

Voorgevel en rechter zijgevel Detail van enkele glas in lood ramen 

De linker zijgevel heeft op de begane grond twee symmetrisch geplaatste vensters met mogelijk glas in 
lood dat door de huidige begroeiing niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. De gevel van de zolderlaag 
heeft gepotdekselde houten planken en twee symmetrisch geplaatste staande vensters met diepe houten 
kozijnen. Over de gehele hoogte van de gevel is een half uitgebouwde schoorsteen die naar boven toe 
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vervolg van de omschrijving Wethouder Venteweg 70 

verjongd en van siermetselwerk is voorzien . De houten goot heeft een eindmotief in aansluiting op de 
langsgevels. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. In 1980 is er over de gehe le achtergevel een 
nieuwe dakkapel aangebracht. 

In het interieur bevindt zich nog een originele schouw . 
Terreinaanleg. Voor het woonhuis ligt een sloot. Het terrein van het woonhuis is door middel van een lage 

particuliere brug vanaf de Wethouder Venteweg toeganke lijk. Op de zuid-oosthoek van het terrein staat een 
grote recente berging. 

Bouwkundige staat: goed 

Datum foto 's en schouw: februari 2005 
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