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• de inhoud van de brief van 29 november 2007 nummer CH2007 .509 van de Commissie Cultuurhistor ie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Hoge Gouwe 189, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer 3436 (gedeeltelijk), welk object eigendom is van 
Ontwikkelingsmaatschappij Bolwerk B.V., Leeghwaterstraat 2, 2811 DV te Reeuwijk, waaruit blijkt dat het 
object cu ltuurhistorische 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 Beschermingsbe leid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het comp lex voormalige Lichtfabriek Gouda Hoge Gouwe 189 is van belang omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van een voormalige elektriciteitscentrale met bouwdelen uit circa 1910 en 1939; 
2. de hoofdvormen en de details van het interieur en exterieur nog grotendeels authentiek zijn; 
3. het invloeden vertoont van het rationalisme en de Art-Nouveau (gedeelte 1910) en het functionalisme 
(gedeelte 1939); 
4. het metselwerk, het beeldhouwwerk en de houten kozijnen in het deel uit 1910 van ambachtelijke 
vaardigheid getuigt; 
5. het op een stedenbouwkundig markant punt gelegen is; 
6. het pand qua type en vormgeving duidelijl< herinnert aan het feit dat het gebouwd is als 
elektricite itscentrale van de voormalige Goudsche Lichtfabriek. Dit was de eerste grootschalige 
elektriciteitsvoorziening van Gouda. 

• 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 tot matig is; 

• het feit dat de eigenaar te kennen heeft gegeven, geen bezwaar tegen aanw ijzing te hebben; 

• het feit dat de ARK en de gemeentelijke monumentencoörd inator in een vroegtijdig stadium bij de 
planontwikkeling zijn betrokken; 

• 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 z ijn; 
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• 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 ; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeolog ie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijz ing tot gemeentelijk monument van het object Hoge Gouwe 189, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie D, nummer 3436 ( gedeeltelijk, overeenkomstig bijgevoegd kaartje) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 517183, van 

monumentnumm er 862 

plaatselijke aanduiding: Go uda 
Hoge Gouwe 189, vm. Go udsche Lichtfabriek 

omschrijving van het monument 

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

Voormalig hoofdgebouw Goudsche Lichtfabriek (1910), Hoge Gouwe 189 

Voormalige elektrische centrale, het oudste deel van de Goudsche Lichtfabriek, is in 1910 gebouwd, naar 
ontwerp van gemeentebouwmeester L. Koole. Dit centrale gebouw bestond oorspronke lijk uit twee de len: een 
voorbouw met de Turbinezaa l aan de Hoge Gouwe en een achterbouw met het Ketelhuis. Aan de Hoge Gouwe 
staat het nog bestaande voorgebouw dat aan het rationalisme en de Art-Nouveau verwante stij lkenmerl<en 
heeft; de zogenaamde 'overgangsarchitectuur'. Op de begane grond was de entree en daarachter de 
hoogspanningruimte en magazijn . De zaal op de begane grond was volgens de oorspronke lijke bouwtekeningen 
in gebru ik als 'Condenso rruimte' . Op de eerste verdiep ing stonden twee turb ines in de 'Turbinezaal' , de 
hoofdruimte van het gebouw. In de zuidoostwa nd van deze zaal was bij een verhoging ook het 
hoofdschake lbord dat nu is verdwenen met daarach ter de meterruimte, kantoor en magazijn . Omstreeks 1959 
zijn de turbines verwijderd en werd de ruimte ingericht als toonzaal voor gasappa ratuur. In de ruimte hieronder, 
op de begane grond, werd omstreeks 1959 op de plaats van de condensoren een werkp laats ingericht. Het 
centrale gebouw vormt een geheel met het naastgelegen schakelhuis . 

Het cent rale gebouw van de voormal ige Goudsche Lichtfabriek is opgetrokken op een rech thoekige 
plattegrond in twee volumes . De buitengevels van het gebouw zijn opgeme tseld uit rode bakstenen in 
kru isverba nd. Vooral de voorgeve l aan de Hoge Gouwe (noordoostgeve l) is rijk versierd . In het hoofdvo lume 
aan de noordwestz ijde, afgedekt door een zadeldak met zwarte gesmoorde Tuiles de Nord , is op de begane 
grond de voorma lige 'Condensorruimte' met een geringe ve rdiepingshoogte . Op de eerste verd ieping is de 
ongevee r zes meter hoge voorma lige Turbinezaa l. In het lagere vo lume aan de zuidoostzijde is de en tree, 
met de voormalige hoogspann ingsru imte en magazijn op de begane grond, en de meterru imte, kantoor en 
magazij n op de verd ieping. Dit lagere vo lume wordt gedekt door een plat dak met bovenl icht. Op de 
oorspronke lijke ontwerpteken ingen is een zadeldak getekend. 
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vervo lg van de omschrijving Hoge Gouwe 189 

De voorgevel aan de Hoge Gouwe heeft links een lager gedeelte met entree, en rechts een hoger 
opgaand gedeelte dat in vier vensterassen is ingedeeld . De dubbele houten gelakte deur met ruit van de 
hoofdentree in de rondboog met gefrijnde hardstenen borstwering oogt nog oorspronkelijk. Op de 
oorspronke lijke ontwerptekening is een enkele deur getekend, maar het kan zijn dat deze gewijzigd is 
uitgevoerd. Boven de entree is op de verdiep ing een verdiept veld met een gekoppeld houten kozijn, waarin 
een groot middenraam en aan weerszijden een smal raam. De drie bovenlichten hebben respectievelijk een 
zesruits en een horizontale tweeruits roedenverdeling. Het venster is voorzien van een gefr ijnde hardstenen 
waterslag en aan de bovenzijde is een segmentboog gemetse ld. Het verd iepte veld , waarin het venster is 
geplaatst, is aan de onderz ijde voorzien van een hardstenen lijst. Deze gevel wordt aan de bovenz ijde 
afges loten door een grove tandlijst, waarvan de vier uitmetsel ingen rusten op zands tenen kraagstenen en 
een stenen lijst. Het entreegedeelte wordt bekroond door een sculptuur van twee leeuwen met het 
wapenschild van Gouda dat afkomstig is van de rond 1850 afgebroken Potterspoort. 

Detail boven entree 191 O voorgevel 
(beide foto's 2003) 

detail muuranker 1910 

De voorgevel heeft rechts naast dit entreegedee lte op de begane grond een gefrijnde hardstenen 
· borstwer ing en vier rondboogvensters met houten kozijnen en zesruits roedenverdel ing die nog 

oorspronkelijk ogen. Tussen deze vensters zijn in meerdere kleuren geschilderde sierankers. De verdieping 
van het hoofdvolume is voorzien van vier kenmerkende houten segmentboogvorm ige vensters met gefrijnde 
hardstenen waterslagen. De waarschijnl ijk nog oorspronke lijke houten gelakte roeden verdelen het glas in 
twintig onge lijke delen. De segmentbogen zijn voorzien van zandstenen aanzetstenen. Tussen deze 
vensters zijn twee banden met blauw-wit gekleurde tegels met een geometrisch motief. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een segmentboogvormig fries dat wordt onderbroken door vijf uitmetsel ingen. De 
bogen van het fries rusten op zandstenen aanzetstenen, de uitmetselingen op gedecoreerde zandstenen 
consoles. Boven de uitmetselingen zijn hardstenen blokken. De goot lijst is versierd met een geometrische 
decoratie. De consoles op de hoeken van het fries zijn uitbundig versierd met reliêf en bezitten een hogere 
opmetseling. 

De rechter zijgevel heeft op de begane grond twee dichtgezette rondbogen. De linker rondboog is 
voorzien van een deur. Op de verdieping is een dichtgemetseld rondboogvenster van de Turbinezaal. De 
hardstenen borstwering, de bandversiering en de console op de hoek van de voorgevel lopen gedeeltelijk 
door in de zijgevel. De topgevel wordt bekroond door een aanzetsteen. Links in de gevel is een rijk versierde 
nog oorspronke lijke vergaarbak met overloop voor het regenwater. 
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Detail voorgevel deel 1910 
(beide foto's 2003) 

Detail voorgevel deel 1910 

De linker zijgevel heeft op de verdieping een groot afgetimmerd rond boogvenster. Mogelijk is het venster 
achter de betimmering nog aanwezig. 

De achtergevel heeft op de begane grond meerdere vensters en deuren waarvan enkele zijn dichtgezet. 
Tevens zijn aanhechtingen van de omstreeks 1959 afgebroken voormalige achterbouw zichtbaar. Op de 
verdieping zijn vier segmentboogvensters met houten kozijnen en nog oorspronkelijke roedeverdeling. Langs de 
bovenrand is een band met resten van een grijze pleisterlaag. 

In het interieur zijn nog meerdere oorspronkelijke onderdelen. In het pand staan enkele losse nog 
oorspronkelijk ogende houten paneeldeuren. 

De voormalige machinehal op de eerste verdieping heeft door onder meer materiaalgebruik, de 
symmetrische opbouw en het grote formaat een indrukwekkende, monumentale uitstraling. De wanden zijn nog 
grotendeels oorspronkelijk en opgemetseld uit gladde witte bakstenen. De vensterbogen zijn gedecoreerd met 
rode stenen. Tussen de vensters zijn blauw-wit geglazuurde tegelbanden met een geblokt motief dat 
overeenkomsten vertoont met het motief aan het exterieur. Een deel van de oorspronkelijke witte stenen is langs 
de onderrand recent witgeschilderd. De houten kozijnen zijn gelakt. In de kap is een ranke metalen 
spantconstructie. Aan de langswanden zijn een rails met een loopkat aangebracht. In de rails loopt een loopkat 
met kettingen en katrollen en hijsblok. In de balk van de installatie staat in witte geschilderde letters: 
DRAAGVERMOGEN 10000 KG. In het midden van de balk is een verkleuring die duidt op resten van iets dat 
niet meer aanwezig is. Tegen de noordwestwand is een vaste metalen trap, waarschijnlijk voor onderhoud van 
de kraanbaan. Aan de zuidoostzijde van de ruimte is de vloer verhoogd. In de wand was hier oorspronkelijk een 
schakelbord aangebracht, voor de meterruimte, maar dat bord is niet meer aanwezig. In de vloer van de 
voormalige meterruimte zijn resten van glazen bouwstenen. Centraal in het plafond van de meterruimte is een 
lichtkoker. 

De voormalige Condensorruimte op de begane grond is met ongeveer 2,5 meter hoogte relatief laag. De 
wanden zijn voorzien van meerdere boogvormige vensters en deuren en houten kozijnen. Het plafond is een 
troggewelf met metalen profielbalken. 

In de andere ruimtes zijn op meerdere plaatsen nog de oorspronkelijke wanden, opgemetseld uit witte steen. 
Enkele houten kozijnen en deuren ogen nog oorspronkelijk. 
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Interieur Turbinezaal centrale deel 1910 ) 
(beide foto's 2007) 

Interieur schakelruimte deel 1939 

Beschrijving voormalig Schake lstation (1939) 
Het voormalige Schakelhuis is tussen 1937 en 1939 ten zuidoos ten van het bestaande gebouw gebouwd, 
a ls uitbreiding van de centrale . Het schakelhuis is ontworpen door de afde ling Electric iteit van de Gemeen te 
Lichtfabrieke n Gouda, zoa ls de centra le op dat moment heette . Dit gedeelte heeft aan het funct ionalisme 
verwante stijlkenmerken . Op de begane grond was de hoofdzaal ingericht als 10 KV schake lruimte. De 
apparaten stonden symmetrisch aan weerszijden van een lengteas midden in de ruimte opgesteld . Langs de 
achtergevel zijn de transformatorcellen. Op de verdieping was in de hoofdzaal de 3 KV schake lruimte. Hier 
stond apparatuur eveneens symmetrisch aan weersz ijden van een lengteas midden in de ruimte opgesteld. 
Langs de achtergevel zijn luchtkokers voor de transformatorcellen . Tegen het hoofdgebouw uit 1910 is een 
trappenhuis aangebouwd met aan de voorgevel nevenruimten: een ruimte voor accumulatoren op de begane 
grond en een schaft lokaa l op de verdieping. Het schake lh uis heeft aan de zuidoostzijde een imposante, over de 
volle hoogte lopende revisieru imte. Er is versch il in vloerhoogte van de entree ten opzichte van het gebouw . 

Het gebo uw staat onder een getrapt, plat dak. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband 
en hebben een verticale geleding. De metalen vensters, deuren en trapleuning hebben veel resten van 
donke rgroene verf. Mogel ijk is deze kleur oorspronkelijk . 1 n het archief bevindt zich een ingekleurde lichtdruk 
met een kleu raanduiding van de voorgevel in groene tinten (BWT 1937-57). Met potlood staat op de teken ing 
geschreven : 'ontwerp Schuurmans'. Het schakelhu is vormt een geheel met het naastgelegen voormalige 
centrale gebouw. 

De voorgevel aan de Hoge Gouwe heeft een gefrijnde hards tenen bors twering . Aan de bovenzijde wor dt 
de gevel afgesloten door een betonnen daklijst. De metalen kozijnen zijn geschilde rd. Het hoger opgaande 
en licht risalerende linker geveldeel bevat op de begane grond een zeer hoge metalen gesch ilderde 
toegangsdeu r, waarboven in reliëfbeton de letters GLF zij n aangeb racht. Deze deur geeft toegang tot de hoge, 
voorma lige revisieruimte. 
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De tweede bouwlaag is voorzien van drie smalle hoge vensters, met daartussen bakstenen penanten. De 
toegangsdeur en de vensters op de tweede bouwlaag zijn gevat in een gezamenlijke betonnen omlijsting. 
Rechts van dit geveldeel is de voorgevel ingedeeld in vier traveeën. Elke travee bevat zowel op de eerste, als de 
tweede bouwlaag drie smalle hoge vensters, met daartussen bakstenen penanten. Geheel rechts is een lager 
gelegen rechter geveldeel. Dit deel heeft op elke bouwlaag twee boven elkaar gelegen vensters met daartussen 
een verdiept metselveld. 

De achtergevel is nog grotendeels oorspronkelijk. Langs de achtergevel is een laadplatform, met onder meer 
zes hoge deuren die toegang geven tot de voormalige transformatorcellen. Vanuit de revisieruimte loopt een 
rails langs de achtergevel die toegankelijk is via een metalen deur, en verband houdt met de revisie van de 
transformatoren. In de muur onder het platform zijn zes lllliken. De gevel van de begane grond wordt afgesloten 
door een betonnen gootlijst. De gevel van de tweede bouwlaag ligt terug ten opzichte van de begane grondgevel 
en bevat vier dichtgezette vensters met een betonnen onderdorpel. Tegen de gevel zijn drie grote gemetselde 
luchtkokers met een betonnen rand aan de bovenzijde. H'et hoogste bouwdeel, helemaal rechts in de gevel, 
steekt ver naar voren uit en bevat op de verdieping één enkel venster met een betonnen dorpel. 

foto 2003 

Het interieur heeft nog meerdere oorspronkelijke onderdel,en. 

De revisieruimte is een imposante hoge ruimte. Aan de wand zijn nog oorspronkelijk ogende gietijzeren 
wandarmaturen voor verlichting. De metalen hijsinstallatie heeft nog onder meer kettingen, katrollen en een 
hijsblok. Deze installatie kan met een karretje over een rails aan het plafond rijden. In de rechterwand is een 
steile metalen trap naar de schakelruimte op de eerste verdieping. De tegels van de vloerafwerking zijn mogelijk 
nog oorspronkelijk. 

De transformatorruimtes op de begane grond en op de eerste verdieping hebben een halfhoge 
wandbetegeling met ondermeer groen-blauw gekleurde geglazuurde tegels en zwarte tegels langs de boven- en 
onderrand. Bijzonder is het verlaagde plafond in de transformatorruimtes. De apparatuur in de schakelruimtes is 
niet meer aanwezig. 
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In het trappenhuis hebben de wanden een afwerking met gekleurde tege ls die identiek zijn aan de tegels in 
de transformatorenruimte . De metalen trapleuning is donkergroen geschilderd . 

Kaart situatie 2007 

Het in geel aangegeven volume is de elektrische centrale van 1910 
Het volume daaronder is het schakelhuis van 1937- '39 

Bouwjaar: ca . 1910 elektric iteitscentrale , ca. 1939 schakelhuis 
Geraadp leegde bouwteken ingen: Gouda, Groene Hart archief , archief bouw-en woning toezicht ac 468, 
-doss ier 1910-32 : bovenbouw van de elektriciteitscentrale 
-dossier 1937-96: bovenbouw van het schakelhu is elektrische centrale 
-dossier 1937-57: kleuraanduid ing voorgevel schakelhu is 
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