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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 8 september 2005 nummer CH2005.643 van de Commiss ie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Karnemelksloot 32, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s} 2700, 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 Karnemelksloot 32 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een woonhuis waarvan de gevel kenmerken vertoont van eclecticisme; 
2.de gevelindeling grotendeels authentiek is; 
3.de detaillering ambachtel ijke vaardighe id vertoont; 
4.het tot uitdrukking brengt de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Karnemelksloot aan het eind van 
de negentiende eeuw 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project ; 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object goed 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 
restauratiebele id 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 Karnemelksloot 32, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 2700; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 2 2 NOV 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd . 

,___ .;....;s;...;;.ecreta ris 

(lrs. A. W.M. de Bever 

verzonden : 2 4 NOV 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.26753, van L 2 NOV 2005 

monumentnummer 843 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Karnemelksloot 32 

omschrijving van het monument 

Karnemelksloot 32 - woonhuis 
Bouwjaar : omstreeks 1850-1900 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen: De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn niet aangetroffen in: Gouda , Groene Hart Archief, 
àrchief Bouw- en Woningtoezicht. Tekening~n van een verbouwing in 1920: 1920-75 (kamer met serre aan 
achterzijde) . 

Woonhuis, in hoofdzakelijk twee bouwlagen, met een lager volume tegen de achtergevel. De woning wordt 
vermoedelijk afgedekt door een zadeldak met zeer flauwe dakhelling met zink of dakleer. 

De voorgevel aan de Karnemelksloot is gepleisterd en crème-wit geschilderd en rijk voorzien van een 
middenrisaliet en profilering, zoals horizontale lijsten boven en onder de ramen . Raamkozijnen en 
smeedwerk zijn donkergroen geschilderd . Langs de voorgèvel loopt een zwart geschilderde plint die onder 
het maaiveld is voorzien van enkele boogvormige ventilatiegaten. Opvallend is het versierde middendeel. 

Centraal in de gevel is een risalerend middentravee over twee bouwlagen . Dit middentravee heeft op de 
begane grond de hoofdentree en op de verdieping een groot venster met (;?en french window en metalen 
borstwering met het karakter van een zeer ondiep balkon. Het risalerende deel is aan weerszijden voorzien 
van profielvelden . De velden zijn bij de hoofdentree voorzien van ronde profilering en een rechthoekige 
onderverdeling op de verdieping. Langs de bovenzijde is een sierrand met goudkleurige onderdelen . Op de 
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vervo lg va n de omsc hrijving Karnemelksloot 32 

hoeken en in het midden heeft de sierrand bladmotieven die refereren aan klassieke terracottadelen 
waarmee dakranden werden versierd, en daartussen zijn bladrankmotieven . De hoofdent ree heeft een 
vernieuwde, maar niet recente houten paneeldeur met een ovaalvormig venster en een bovenlicht met 
diagonaal glas in lood. De eenvoudige ronde metalen deurknop oogt oorspronkelijk. De onderdorpel van de 
deur is van grijs natuursteen. Het smeedijze ren balkonhek op de verdieping heeft onder meer stervo rmige · 
en ovalen motieven en een metalen v-vormige vlaggenstokhouder. 

Voorgeve! aan de Karnemelksloot 

De voorgevel heeft op zeer symmetrische wijze acht vrijwel identieke schuifvensters. Aan weerszijde van 
· de deur op de begane grond zijn twee schuifvensters. links en rechts van het balkon op de verdieping z ijn 
eveneens twee schuifvensters. Deze vensters ogen recent. Nog oorspronkelijk zijn waar_schijnlijk de 
geprofileerde lijsten op de gevel bij de ramen. Bijzonder is de donkergroen geschilderde houten daklijst in V
vorm met gesneden korbelen . Deze overstekende daklijst geeft de gevel een chalet -achtig karakter. 

De achtergevel is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 

pagina 2 



vervo lg van de omschrijving Karneme lksloot 32 

Deatail van de middentravee Detail van het centrale venster op de verdieping 

Bouwkundige staat: goed 

Datum foto's en schouw: april 2005 
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