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• de inhoud van de brief van 4 december 2012 nummer CH2012.003 / 787591 van de Commissie 
Cultuurh istorie met betrekking tot het aanw ijzen als gemeente lijk monument van het object Groeneweg 
30a (voormalige gymnastiekzaal , behorend bij voormalige Klaas de Vriesschool aan de Groeneweg 30), 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer 3549 en 3550 (beiden gedeeltelij k), waaru it blijkt 
dat het object cultuurh istorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 
beschrijving . Het object is eigendom van de gemeente Gouda (contactadres : cluster Vastgoed van 
afdel ing CW) . 

• het belang van het object Groeneweg 30a: 
o als voorbeeld van een voormalige gymzaa l met kenmerken van neorenaissancest ijl uit het laatste 

kwart van de 1 ge eeuw; 
o vanwege de deta illering van het exterieur die• nog grotendeels gaaf is en ambachtelijke vaardigheid 

vertoont , onder andere in het metselwerk en siersmeedwerk ; 
o als goed voorbee ld van een vroege collectieve voorz iening, naar wordt aangenomen door 

stadsarchitect L. Burgersdijk ontworpen ; 
o omdat het een comp lex vormt met de al besche rmde naastliggende, stedenbouwkundig markant 

gelegen voormal ige school , thans streekarchief , vermoedelijk van deze lfde architect en hetzelfde 
bouwjaar . 

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

• het feit dat de eigenaar is gehoord en dat geen zienswijze naar voren is gebracht ; 

• het fe it dat aanwijzing als gemeentel ijk 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 
restauratiebele id zoals beschreven in hoofdstuk 5.3 .1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistor ie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening stedel ijke vernieuw ing 
2011 van toepass ing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het object Groeneweg 30a (voormal ige 
gymzaal bij voormalige Klaas de Vriesschoo l), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer 
3549 en 3550 (beiden gedee ltelijk ,zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje); 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergader ing van 12 maart 2013 

, burgemeester 

, secretaris 

verzonden : 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van 
Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening . 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en 
wethouders , Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voo rzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH, 
Den Haag, om het treffen van een voor lopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een derge lijk 
verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 802568, van 

monumentnumme r 874 

plaatselijke aanduiding: Gouda, Groeneweg 30a, 
voormalig gymnastieklokaal Klaas de Vriesschool 

omschrijving van het monument 

Adres: 
Naam : 
Bouwjaar: 
Architect: 

Groeneweg 30a, Gouda 
voormalige gymzaal Klaas de Vriesschool 
ca 1884 
L. Burgersd ijk, stadsarchitect 

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

Bouwtekeningen: het oorspronkel ijke bouwdossier uit ca 1884 niet aangetroffen, wel latere panddossiers: 
Gouda, Groene Hart archief, Archief Bouw en Woningtoezicht ac 468, doss iernr 
1952/40 (verbouwing Klaas de Vr i esschool) en 1952/67 (verbouw ing Patersteeg 1) 

Inleiding 
De voormal ige gymnastiekzaal van de voormalige Klaas de Vriesschool is een vrijstaand eenlaags gebouw 
met zadeldak, oorspronke lijk gebouwd aan het schoolplein op het binnenterrein van de voorma lige school. 
Het gebouw is op basis van stijlkenmerken toe te schrijven aan de stadsarchitect L. Burgersdijk, die in 
literatuur (W. Den slagen, Gouda, 2001, p. 426) wordt genoemd als ontwerper van het schoolgebouw aan 
Groeneweg 30 (waarin het streekarchief). Er wordt van uitgegaan dat hij ook de ontwerper was van de 
gymzaal. Het is waarschijnlijk tegelijk gebouwd met het schoo lgebouw, omstreeks 1884. De school heette 
oorspronkel ijk openbare lagere school nummer 1, later Klaas de Vriesschool, die ook een vleuge l had voor 
kleuters aan de Patersteeg nr 1. De voormalige gymnastiekzaal is nauwelijks zichtbaa r vanaf de 
Groeneweg. Het object is wel goed zichtbaar vanuit het Raoul Wal lenbergplantsoen, waar het aan grenst. 
Het is niet meer met de oorspronkelijke functie als gymzaal in gebruik. Het wordt het gebruikt als oefen- en 
bijeenkomstru imte voor een muziekgezelschap uit Gouda. In het oorspronkel ijke gebouw was aan de 
westzijde van de gymzaal een kleine berging en twee to iletten. 
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Bij de schouw van het interieur in december 2011 blijkt dat tegen de westwand een recente bar met een trap 
en berging is gep laatst. Tegen de zuidgevel aan de buitenzijde is een recente , niet oorspronkelijke houten 
uitbouw geplaatst. De Klaas de Vriesschool is in 1999 aangewezen als gemeentel ijk monument. De 
aanwijzing van het gymnastieklokaal kan gezien worden als aanvul ling op deze bescherming waardoor de 
als een complex gebouwde elementen , weer een geheel vormen . 

Omschrijv ing 
Voormalige gymnastiekzaal , opgetrokken op een rechthoekige plattegrond , en afgedekt met zadeldak en 
gesmoorde Hollandse pannen. De gymzaal met stijlkenmerken van de neo-renaissance is waarsch ijnlijk 
omstreeks 1884 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Burgersdijk . De gevels zijn opgemetseld uit rode 
baksteen in kruisverband en rijk voorzien van ambachtelijke details zoals gekleurde banden, 
metselverbanden en sierankers . Door die detaillering en materiaaltoepassing vormt het een complex met de 
voormalige Klaas de Vriesschool (Groeneweg 30). Alle gevels zijn regelmatig voorz ien van speklagen van 
gele baksteen . Langs de voet loopt een uitgemetselde plint afgedekt door een waterlijst. De dorpels en 
neuten van de deuren zijn uitgevoerd in grijze hardsteen. Langs de raamdorpels is een sierrand van grijze 
natuursteen . De beide langsgevels zijn aan de bovenzijde afgesloten door tandlijsten met gemetselde 
consoles van gele baksteen. De kopse tuitgevels zijn v,oorzien van grijze deksteen. De vensters zijn voorzien 
van gemetse lde segmentbogen in gele baksteen. 

De zuidgevel (langsgevel) is georiênteerd op h,et schoolplein en is voorzien van een regelmatige en 
symmetrische reeks van oorspronkelijk vier zesruits schuifvensters en twee dubbele paneeldeuren met 
bovenlicht en een gemetselde segmentboog. Het geschilderde kozijnhout is voorzien van een afgeschuind 
profiel. De zichtbare rechter dubbele paneeldeur oogt nog oorspronkelijk. De muuropening voor de derde 
deur , geheel links in deze gevel, komt niet voor op tekeningen uit 1952 en is waarschijnlijk later aangebracht. 
Een niet oorspronke lijke houten uitbouw onttrekt de twee oorspronkelijke vensters en een deur grotendeels 
uit het zicht. Deze uitbouw valt buiten de bescherming . 

De oostgevel (kopgevel) is op de begane grond symmetrisch voorzien van twee dubbe le 
paneeldeuren met bovenlicht en daar tussenin een tweeruits venster, en daarboven twee symmetrische 
achtruits boogvensters en een blinde oculus onder een halfronde sierboog in gele baksteen . Het 
geschilderde kozijnhout is voorzien van een afgeschuind profiel. Bij de middenslu iting van de dubbele 
deuren is een rond houten profiel. Symmetrisch in de tuitgevel zijn drie zwart geschilderde sierankers. 

De westgevel is op de begane grond symmetr isch voorz ien van een regelmatige reeks van vijf 
identieke vensters, met houten kozijnen , van de voorma lige kleine berging en twee toiletten. Het 
geschi lderde kozijnhout is voorzien van een afgeschuimd profiel. Daarboven zijn twee symmetrische achtruits 
boogvensters en een blinde oculus onder een halfronde sierboog in gele baksteen , grotendeels identiek aan 
de vensters van de oostgevel. Symmetrisch in de tuitgevel zijn drie zwart geschilderde sierankers. 

De noordgeve/ is relatief de meest gesloten gevel. In het muurwerk zijn op regelmatige plaatsen 
sporen van met cement opgevulde delen , waarschijnlijk voormalige ventilatieopeningen. 

Waa rdering 
Het object Groeneweg 30A is van belang : 
1.als voorbeeld van een voormalige gymzaal met kenmerken van neorenaissance stij l uit de laatste kwart 
van de 1 ge eeuw; 
2.vanwege de detail lering van het exterieur die nog grotendeels gaaf is en ambachtelijke vaardigheid 
vertoont , onder andere in het metselwerk en siersmeedwerk; 
3. als goed voorbeeld van een vroege col lectieve voorziening , naar wordt aangenomen door stadsarchitect 
L. Burgersdijk ontworpen ; 
4. omdat het een complex vormt met de al beschermde naastliggende, stedenbouwkundig markant gelegen 
voorma lige schoo l, thans streekarchief , vermoedelijk van dezelfde architect en bouwjaar; 

Datum schouw: 
december 2011 

Bouwkundige staat 
Tijdens de schouw vanaf het plein oogde het gebouw in redelijke staat. 
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Foto van de situatie: 

Voormalige gymzaal Groeneweg 30A (foto december 2011) 
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MONUMENTENTEKENING 

directie 
Rulmtolijke Ontwik.kelrng Adres 

Groeneweg 30a 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3549 en 3550 ( beiden gedeeltelijk) 
Nummer(s) 

schaa l: 
1:500 

formaat: 
A4 

mQnum entnumm er 


