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• de inhoud van de brief van 20 maart 2006 numme r CH2006.515 van de Commiss ie Cultuurh istorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Oudebrugweg 8, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 256 (deel), welk object eigendom is van Van Wijngaarden 
Beheer B.V., Oudebrugweg 13, 2808 NP Gouda , waaruit blijkt dat het object cultuurhistor ische waarde 
heeft , zoals beschreven in de bijgevoegde reden:gevende beschrijving ; 

• het feit dat het object aan de hand van de cr iteria 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 Oude Brugweg 8 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een kaaspakhu is in een voor utiliteitsbouw kenmerkende sobere 
functionele architectuur uit de tweede helft van de 1 ge eeuw; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek is; 
3.het getuigt van de geschieden is van kaasproductie en -handel in de regio; 
4.het een duidelijk herkenbaar bedrijfsgebouw is op een stedenbouwkundig markante ligging aan een 
dijk; 
5.het een relatief zeldzaam bouwtype is. 

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

• het feit dat de bouwkund ige toestand van het object redelijk is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en dat deze e,en schriftelijke zienswijze naar voren heeft gebracht. 
Voor een samenvatting en een weerlegg ing van de zienswijze verwijzen wij naar onze brief aan de 
eigenaar d.d. 10 oktober 2006 , kenmerk nummer 2006.483453 , 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. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

Oudebrugweg 8 BenWbesluit.doc 

gemeente 
gouda 



• het feit dat bij restaurat ie van monumenta le onderdelen de Subsidieverorden ing Stedelijke Vern ieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Oudebrugweg 8, kadastraa l bekend 
gemeente Gouda , sectie L, nummer(s) 256 (gedeeltelijk , zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje); 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 
1 0 OKT. 20 b 

/ 

, burgemeester 
Lo.B 

secretaris 

drs. C.H.W.M. Postfü,,,ct-secretarls 

verzonden : t 2 OKT 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en 
6
wethoud ers, 

nummer 2006.483453, van 1 0 nl<T 200 

monumentnummer 856 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Oudebrugweg 8 

omschrijving van het monument 

Oude Brugweg 8, Gouda, Voormalig Kaaspakhu is gebr . De Vreugt 
Bouwjaar: tussen 1860-1900 
Architect: niet bekend 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, ac 468, inv. nr. 

Tegen de gevel op de zuidoo~thoek is een uitbre idingsvleugel met een plat dak die via een gang met het 
pakhuis is verbonden . Dit gedeelte valt buiten de bes,cherming. 

Omschr ijving 
Voormalig kaaspakhuis, nu in gebru ik als bedrijfsruimte, uit de periode 1860-1900, in drie bouwlagen met 
souterrain en zolder, onder een mansardedak met wolfse ind aan de achterzijde , gedekt met rode Tuile du 
nord. Het gebouw staat met de lengterichting dwars op de dijk en is half ingebouwd in het talud. De gevels 
zijn op een rechthoekige plattegrond opgemetseld uit ge le baksteen in kruisverband. Langs de gevel loopt 
een gepleisterde grijs geschilderde plint die bij het souterrain is voorz ien van steunberen. De gevels zijn op 
regelmatige plaatsen voorzien van rijen zwartgeschi lderde geprofileerde metalen muurankers , zowe l op 
vloerhoogte als ter hoogte van de vensterbanken van de eerste verdiep ing en de zolderlaag. De beide 
langsgevels hebben bij de zolderlaag bovendien enkele zeer lange muurankers . De houten plansiergoot is 
wit geschilderd . Vensteropeningen zijn voorzien van een rollaag en houten lekdorpels. 
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vervolg van de omschrijving Oudebrugweg 8 

De voorgevel aan de Oude Brugweg heeft een topgevel afgesloten met windveren en een houten daklijst 
met gootklossen, die de vorm van het mansardedak volgt. Op de begane grond is links een recente deur met 
bovenlicht , een grote open ing die wordt afgesloten met een recente dubbele schuifdeur en een recent 
schuifraam. De deur heeft een gemetselde strek en de schuifdeuropening een betonnen latei. Hierboven is 
een luifel met een recente golfplaten bedekking en een metalen frame . Rechts zijn een enkel schuifraam en 
een driedelig samengesteld venster met schuiframen en geprofileerde houten kozijnen en enige metalen 
resten van scharnieren en haken. Het samengeste lde rechter venster heeft recente zonneschermen . Op de 
eerste verdieping zijn op symmetrische wijze drie dubbele recente vensters waarvan de middelste 
draairamen lijken. Op de zolderverdieping heeft deze gevel twee liggende recente vensters. In de top is een 
metalen, relatief ranke hijsbalk . Onder de hijsbalk lijkt een bouwspoor van een groot dichtgemetseld 
muurvlak te zijn van een voormal ige laadopenîng in de gevel. 

Voorgevel aan de Oude Brugweg (links) en zuidelijke langsgevel (rechts) 

De rechter zijgevel is een langsgevel aan de zuidzijde. Deze gevel heeft op de kelderlaag meerdere 
steunberen met een afgeschuind bovenvlak. In dit muurvlak zijn in reliëf meerdere sporen van 
dichtgemetselde gevelopeningen. Ongeveer in het midden zijn een dubbele recente houten deur en een 
venster. Links in de gevel zijn twee kleine ronde vensters . Op de begane grond heeft de gevel links twee 
recente samengeste lde vensters met dubbele ramen 0111der en bovenlichten en recente zonneschermen. 
Rechts daarvan is een rij van twaalf smalle staande vensters met vernieuwde aluminium- of kunststof
kozijnen met imitatie raamroedes. Op de eerste verdieping is een rij van zestien smalle staande vensters 
met vernieuwde aluminium- of kunststof-kozijnen met imitatie raamroedes . Op de zolderlaag heeft de gevel 
een rij van zestien min of meer vierkante vensters met vernieuwde aluminium of kunststof -kozijnen met 
imitatie raamroedes. In het dakv lak zijn een gemetselde schoorsteen met metalen versteviging en drie 
relatief kleine eenvoudige dakvensters. 
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vervo lg van de omschr ijving Oudebrugweg 8 

"-
Detail van de zuidgevel Detail van de zuidgevel met het souterrain 

De linker zijgevel aan de noordzijde heeft aan de voorzijde de aanbouw van Oude Brugweg 10. De gevel 
van de begane grond links van dit bouwvolume is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. De gevel van de 
eerste verdieping is wel zichtbaar en heeft een rij van veertien staande vensters met recente aluminium of 
kunststof -kozijnen met witte vaste delen en groene draaiende delen en dubbel glas . Overigens zijn de 
imitatieroeden die aan de zuidgevel wel zijn toegepast bij de vensters van de noordgevel niet toegepast. Op 
de zolderlaag heeft de gevel een rij van vijftien min of meer vierkante vensters met vernieuwde aluminium of 
kunststof -kozijnen, eveneens zonder imitatieraamroedes . In het dakvlak zijn drie relatief kleine eenvoudige 
dakvensters. 

r 

Achter de muur is een deel van de linker zijgevel zichtbaar van Oude Brugweg 8. 
Rechts is zichtbaar Oude Brugweg 10 met het platte dak 
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vervolg van de omschr ijving Oudebrugweg 8 

De kopse gevel aan de oostzijde heeft op de begane grond en kelderlaag een onregelmatige uitbouw met 
dichtgemetselde voormalige gevelopeningen met strekken. Deze uitbouw verbindt het kaaspakhuis met de 
uitbreidingsvleugel aan de zuidoostzijde. Op de eerste verdieping en zolderlaag heeft de gevel 
witgeschilderde vlakken en dichtgemetselde ronde gevelopeningen. Het bovenste witgeschilderde vlak heeft 
nog de oorspronkelijke rechthoekige vorm en plaats. Uit foto's uit 1930 blijkt dat op het bovenste witte vlak 
op dat moment in zwartgeschilderde letters de bedrijfsnaam GEBR. DE VREUGT was aangebracht. 

De terreinaanleg wordt voor een groot deel bepaald door het verschil in hoogte bij de dijk en het lagere 
gedeelte ten oosten van de dijk. Aan de zuidzijde van het gebouw is een verhard gedeelte. 
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Situatie 2006 

Bouwkundige staat: redelijk 
Datum foto's en schouw: januari 2006 
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