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• de inhoud van de brief van 11 januari 2006 nummer CH2006 .506 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentel ijk monument van het object Molenwerf 24-26, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2953 en 3515, welk object eigendom is van ___ _ 

----------------------~--------' waaruit blij kt dat het 
object cultuurhistor ische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschr ijving ; 

• 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 Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Molenwerf 24-26 is van belang omda t: 
1.het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhu is in eclectische stijl uit 1909; 
2.de gevelindel ing van vooral de voorgeve l grotendeels authentiek is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont en nog grotendeels authentiek is; 
4.het onderdeel uitmaakt van de historische bebouwing langs de Molenwerf die tot de oudste bebouwde 
gedeeltes van Gouda behoort . 

• 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 redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars schr iftelijk zijn gehoord , maar dat door hen geen zienswijze is ingediend; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn ; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaurat iebeleid 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 
2005 van toepass ing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003; 

Molenwerf 24_26 BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Molenwerf 24-26, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie C, nummer(s) 2953 en 3515; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 8 APR, 2006 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

, burgemeester 

, secretaris 

verzonden : 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2006.1961, van 

monumentnummer 853 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Molenwerf 24-26 

omschrijving van het monument 

Molenwerf 24, 26, Gouda, dubbel woonhuis 
Bouwjaar: 1909 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Archief , archief Bouw- en 
Won ingtoezicht. 

Twee onder een kap woonhuis , rechter pand , in twee bouwlagen, afgedekt door een zadeldak mei 
gesmoorde kruispannen . De voorgevel aan de Molenwerf is opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband. 
De gevel van de twee woningen is gespiegeld . 

De voorgevel is voorzien van blauw, geel en rood geglazuurde decoraties en zorgvuldig vormgegeven 
detailleringen . Alle vensters in de voorgevel zijn voorzien van segmentbogen met kleurig geglazuurde 
stenen . Bij de vensters zijn meerdere sierbanden in kleurig geglazuurde stenen . In de boogvelden van de 
vensters zijn geglazuurde tegels met diagonaal geometrisch motief . De kozijnen zijn voorzien van sierlijk 
gesneden loodslabbe n. Langs de gevel loopt een grijs geschilderde gepleisterde plint met twee rechthoekige 
ventilatiegaten . 

Links in de gevel op de begane grond ligt de entree in een gedeelde, inpandige portiek met een nog 
oorspronkelijke grijze granieten stoep met trede. De portiekwanden en het plafond zijn voorzien van 
gekleurde decoraties in baksteen . De paneeldeur oogt nog oorspronkel ijk, heeft een identieke indeling als de 
deur van nr 26 , en is voorzien van enig snijwerk en diverse ruiten van verschillend formaat. Tussen de 
deuren is een pilaster met een kapiteel die wordt gedeeld met nr 26. Rechts van de port iek zijn twee 
schuifvensters met glas in lood bovenramen . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerecht igde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad . C 

2953 en 3515 
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vervo lg van de omschrijving Molenwerf 24-26 

Op de eerste verdieping is een regelmatige rij met drie schuifvensters en glas in lood bovenramen. De 
gevel wordt afgesloten met een blind-geled ing met rondboogjes, een tandlijst en hoekstukken . 

De zij- en achtergevels zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg aan de Molenwerf . 
De terreinaanleg wordt gekenmerkt door het pand als onderdeel van de gesloten historische geve lwand. 

De voorgevel grenst aan het trottoir van de openbare weg . Aan de achterzijde is een tuin of een open plaats. 

Voorgeve l aan de Molenwerf 

Omschr ijving nr 26 
Twee onder een kap woonhuis , linker pand , in twee bouwlagen , afgedekt door een zadeldak met gesmoorde 
kruispannen. De voorgevel aan de Molenwerf is opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband. De gevel 
van de twee woningen is gesp iegeld. 

De voorgevel is voorzien van blauw, geel en rood geglazuurde deco raties en zorgvuldig vormgegeven 
detailler ingen. Alle vensters in de voorgeve l z ijn voorzien van segmen tbogen met kleurig geglazuurde 
stenen . Bij de vensters zijn meerdere sierbanden in kleur ig geglazuurde stenen . In de boogvelden van de 
vensters zijn geglazuurde tegels met diagonaa l geometrisc h motief. De kozijnen zijn voorzien van sier lijk 
gesneden loodslabben. Langs de gevel loopt een zwart geschilderde gepleisterde plint met twee 
rechthoekige vent ilatiegaten. 
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vervo lg van de omschrijving Molenwerf 24-26 

Rechts in de gevel op de begane grond ligt de entree in een gedeelde, inpandige portiek met een nog 
oorspronkelijke grijze granieten stoep met trede. De portiekwanden en het plafond zijn voorzien van 
gekleurde decoraties in baksteen. In de portiekwand is een stichtingssteen ingemetseld met de cijfers '1909'. 
De paneeldeur oogt nog oorspronkelijk , heeft een identieke indeling als de deur van nr 24, en is voorzien 
van enig snijwerk en diverse ruiten van verschillend formaat. De deur heeft mogelijk nog oorspronkelijk 
smeedwerk voor de ruiten. Het bovenlicht van deze deur is voorzien van glas in lood. Tussen de deuren is 
een pilaster met een kapiteel die wordt gedeeld met nr 24. Links van de portiek zijn twee schuifvensters met 
glas in lood bovenramen. 
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Detail van de entree 

Op de eerste verdieping is een regelmatige rij met drie schuifvensters en glas in lood bovenramen. De 
gevel wordt afges loten met een blind-geleding met rond boogjes, een tandlijst en hoekstukken. 

De zij- en achtergevels zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg aan de Molenwerf. 

De terreinaanleg wordt gekenmerkt door het pand als onderdeel van de gesloten historische gevelwand. 

De voorgeve l grenst aan het trottoir van de openbare weg. Aan de achterzijde is een tuin of een open plaats. 
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vervolg van de omschrijving Molenwerf 24-26 
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Situatie oktober 2005 
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