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• de inhoud van de brief van 11 januar i 2006 nummer CH2006.507 van de Commissie Cultuurhistor ie met 
betrekk ing tot het aanwijzen tot gemeentelijk monumen t van het zuiggasgemaal, 1 e Moord rechtse 
Tiendeweg 1, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, 6151 (gedee ltelijk), we lk object eigendom is 
van Gemeente Gouda, waaruit blijkt dat het object cultuurhistorisc he waarde heeft, zoals beschreven in 
de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het fei t dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastges teld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cul tuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Eerste Moordrechtse Tiendeweg 1 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een voorma lig zuiggasgemaal, met stij lkenmerken van neorenaissance; 
2. het exterieur nog grotendee ls in oorspronkel ijke staat verkeert; 
3. de detai lleringen ambachte lijke vaardigheden vertonen en nog grotendeels gaaf zijn; 
4.het een herkenbaar en markant gelegen eleme nt is in het landschap; 
5.het een ensemb le vormt met de Mallemolen, de omliggende terreinen met waterlopen en 
wegens tructuur; 
6.het een restant is van het systeem aan waterbouwkundige kunstwerken van Gouda; 

• het feit dat de bouwku ndige toestand van het object slecht is; 

• het feit dat vanuit afdeling Facilitaire Zaken (Vastgoed), opt redend namens de eigenaar, is aangegeven 
dat er geen bezwaa r tegen aanwij izing is; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeen telijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmat ig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

• het feit dat doo r de eigenaar c.q. gebru iker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaurat iebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

• het feit dat bij restaurat ie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stede lijke Vern ieuwing 
2005 van toepass ing is; 

• de Verorden ing inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

Eerste Moordrechtse Tiendeweg 1 benw besluit.doe 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Eerste Moordrechtse Tiendeweg 1, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 6151 (gedeeltelijk , volgens bijgevoegd kaartje) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van '2 4 JUM 7008 

Burgemeester en wethouders voornoemd . 

burgemeester 

, secretaris 

verzonden : 2 5 JUN 2008 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethoud ers, 
nummer 528195, van 

monumentnummer 854 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Eerste Moordrechtse Tiendeweg 1 (zuiggasgemaal) 

omschrijving van het monument 

Adres: Eerste Moord rechtse Tiendeweg 1, Gouda 
Naam: Zuiggasgemaa l (bij Mallemolen) 
Bouwjaar: omstreeks 1904 
Architect: onbekend , mogelij k een architect van Provinci ale Waterstaat 

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

Bouwtekeningen: geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart A rchief, Archief Bouw- en 
Woningtoezicht 

Voormalig zuiggasgemaal , niet meer in gebruik en recentelijk in leegstand, omstreeks 1904 gebouwd aan 
het Gouwekanaa l bij de Eerste Moordrechtse Tiendeweg in het wes ten van Gouda , bestaande uit twee 
tegen elkaar staande bouwvo lumes , die beide zijn voorzien van een zadeldak met zwarte verbeterde 
Hollandse pannen en windveren. Het gemaal heeft een hoog hoofdvo lume met een geprononceerde 
voorgevel dat gebouwd is tegen het talud van de Eerste Moordrechtse Tiendeweg . Aan de achterz ijde is een 
kleiner en lager volume dat dwars op de loop van een wate rinlaat en een wateru itlaat is gebouwd. Het 
gemaal is opgetrokken uit gele baksteen in staand verband. In de gevels zijn dichtgetimmerde 
vensteropeni ngen met rondbogen . Langs de geve ls loopt een gep leisterde plint die aansluit op de verschillen 
in terreinhoogte. De noord-west gevel aan de zijde van de Eerste Moordrechtse Tiendeweg is rijk 
gedecoree rd. 
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vervolg van de omschrijving Eerste Moordr echtse Tiendeweg 1 ( zuiggasgemaal) 

De voorgevel aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg is symmetrisch ingedeeld met drie vensters met 
rondboog . Het geve lvlak is geleed in drie traveeën door twee lisenen en hoeklisenen. De vensteropeningen 
die recent zijn dichtgetimmerd , zijn voorzien van witgesch ilderde, nog oorspronkeli j ke geprofilee rde 
rondbogen en onderdorpels. Boven de vensters is een geprofileerde witte horizontale band en een 
ingemetselde rechthoek ig vlak . Deze vlakken waren oorspronkelijk waarschijnlijk voorzien van een opschrift 
dat verband hield met het gebouw . De middelste travee is bezit in de topgevel een rond vens ter met een 
witgeschi lderde geprofileerde lijst. Langs de dakrand is divers siermetselwe rk en een witgeschi lderde 
geprofileerde lijst. Links en rechts bij de hoeklisenen is een metalen reep aangebrach t, die waarschijnlijk niet 
oorspronkelijk is, en ombuig t naar de zijgevels als muuranke r. 
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Gemaal (rechts, achterzijde) en molenstomp (links) 

De rechter zijgevel, aan de zuid-west zijde, is in tweeën geleed door een hoger opgaand hoofdvolume 
links en een lagere achterbouw rechts . Het hoofdvo lume heeft een gedeeltelijk schuine gep leisterde plint die 
de vorm van het talud volgt. In de gevel is links een vens ter met een houten kozijn en rechts een deur in een 
houten kozijn met een bovenlicht met rondboog . De deur is voorz ien van een grijze hardstenen onderdorpe l. 
Bij de scheiding van het hoge met het lage volume is een kort dwarsmuurtje met een poort die mogelijk later 
zijn aangebracht. In de gevel van de lage achterbouw is een deur in een houten kozijn met een rondboog 
bovenlicht en grijze hardstenen onderdorpel. Voor deze deur is het pad voorz ien van een betonnen plateau 
als afdekking van de wate rloop die v ia een inlaat onder dit gedeelte van het gemaa l loopt. De waterinlaat is 
voorzien van een metalen rooster met gebogen spijlen dat bedoeld was om grof vuil te weren . De gevel is 
voorzien van meta len blokgoten met metalen beuge ls en muurankers. 
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vervolg van de omschrijving Eerste Moord rechtse T iendeweg 1 ( zuiggasgemaa l) 

De linker zijgevel, aan de noord-oost zijde, is in tweeên geleed door een hoger opgaand hoofdvolume 
rechts en een lagere achterbouw links. Het hoofdvolume heeft een gedeeltelijk schuine gepleisterde plint die 
de vorm van het talud volgt. In de gevel van het hoofdvolume is een meta len deur met een rechte strek. De 
deur is voorz ien van enkele metalen scharnieren en een beugelgreep. Voor deze deur is een uil baksteen 
opgetrokken bordes. In de gevel van de lagere achterbouw is een venster met rondboog. De gevel is 
voorzien van metalen blokgoten met metalen beuge ls en muurankers . In het dakvlak is een nog 
oorspronke lijke gemetselde schoorsteen. 

Aanz icht van de voorgevel 

De achtergevel , aan de zu id-oost z ijde, heeft een venster met rondboog en daar boven een rond venster. 
De geprononceerde witgeschi lderde houten daklijst heeft enkele gesneden gootklossen. 

De terreinaanleg met hoogteverschi llen, wegenstructuur en waterlopen hangt nauw samen met het 
funct ioneren van het gemaal vroeger . Aan de zuidwest en noordoostzijde is een waterloop. Het gemaal is 
met de voorgevel aan de noord-west zijde gebouwd tegen een talud. Vanaf de verhoogde ligging van de 
Eerste Moordrechtse Tiendeweg loopt een pad naar beneden langs de zuidwestgevel. Dit pad heeft een 
recente voetgangersbrug als verbinding naar het Uiverplein . 
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vervolg van de omschrijving Eerste Moordrechtse Ti endeweg 1 ( zuiggasgemaal) 
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Situatie oktober 2005 
(gemaa l bij pijl, molenstomp met donkere arcering links onder) 
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