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aanwijzing als gemeente lijk monument van het 
object Van Baerlestraat 10, vrijstaand woonhuis 

burgemeester en wethouders van Gouda 

Gelezen het advies d.d. 29 januari 2013 
Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van de Commissie Cultuurhistorie met betrekking tot het aanwijzen als gemeen
telijk monument van het object Van Baerlestraat 10 (vrijstaand woonhu is), kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie F, nummer 2164 (gedeeltelijk) , waaruit blijkt dat het object cultuurh istorische waarde heeft , 
zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. 

• het belang van het object Van Baerlestraat 10 vanwege: 
o Arch itectuurwaarde: als kenmerkend voorbeeld qua opzet en deta illering van een woonhuis gebouwd 

eind jaren dertig (verschil lende kaprichtinge111, halfronde vormen, verticaal trappenhuis en horizontale 
erkerpartij) met eclectische elementen: een combinatie van zakel ijke , expression istische en 
chaletstijl en een fraai voorbeeld van aannemersarchitectuur; 

o Gaafheid en ambachtel ijkheid: omdat de typerende detaillering van het exterieur nog grotendeels gaaf 
is en ambachte lijke vaardigheid vertoont , ondermeer in de houten kozijnen en de dakrand en het 
glas-in- lood; 

o Stedebouwkundige waarde en zeldzaamheidswaarde : als typerend voorbeeld van singelbebouwing uit 
deze periode , onderdeel van een ensemble voor de gegoede stand; daarbinnen als een van de 
meest bijzondere voorbeelden van de weinige vrijstaande woningen in deze van oorsprong 
arbeidersbuurt. 

• het fe it dat de eigenaars gehoord zijn en hun zienswijze neutraal-positief is; 

• het feit dat aanwijzing als gemeente lijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelij k zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoa ls beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumenta le onderdelen de Subsidieverorden ing stedelijke vernieuwing 
2011 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het object Van Baerlestraat 10 (vrijstaand 
woonhuis), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer 2164 (gedeeltelijk , zoals aangegeven 
op bijgevoegd kaartje); 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. 

Aldus besloten in de vergadering van 12 maart 2013 

Burgemeeste r-en wethquders voornoemd, 

, 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 afschr ift 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 Jurid ische Afde ling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302, 2500 EH, 
Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken . Voor de behande ling van een dergelijk 
verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptg iro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 803848, van 

monumentnummer 875 

plaatselijke aanduiding: Gouda, 
Van Baerlestraat 10, vrijstaand woonhuis 

omschrijving van het monument 

Adres : 
Naam : 
Bouwjaar: 
Architect: 

Van Baerlestraat 10, Gouda 
vrijstaand woonhuis 
194 1 
N.V. gebroede rs Van Willigen 

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

Bouwtekeningen: Gouda , Groene Hart archief, Archief Bouw en Woningtoezicht ac 468 , dossiernr 
1940/51 'Bouw woonhuis '; en : 1962/70 'garage' 

Inleiding 
Het vrijstaande woonhu is Van Baerlestraat 10 ligt aan de rand van de woonwi j k Korte Akkeren. De woning is 
met de voorgeve l georiënteerd op de singel aan de overzijde , tussen de Van Baerlestraat en de 
Rotterdamse-weg. In tegenstelling tot het merendeel van Korte Akkeren , dat te beschouwen is a ls een 
arbeidersbuurt met een tuindorpkarakte r, is dit woonhuis gebouwd voor de meer gegoede stand. De 
bouwvergunning is in 1940 verleend, en waa rsch ijnlijk is de woning in 1940 of kort daarna gebouwd. Het 
woonhuis is ontworpen door de gebroeders van Wil ligen, die behalve een dee l van de Van Baerlestraat (nrs. 
15-20 en 21-32), nog meer woningen in deze buurt hebben ontworpen. Als opdrachtgever is J. van Willigen 
vermeld ; dat houdt mogelijk in dat de woning door het bedrijf voor de markt is gebouwd , nog voordat er een 
koper bekend was. 
De garage met het zadeldak ten zuid-westen van het woonhuis is recent en niet oorspronkelijk . Achter deze 
garage staat nog een garage . Deze laatste heeft een plat dak, is in 1962 gebouwd, en is vanaf de openbare 
weg niet zichtbaar. Beide garages vallen buiten de bescherming . 
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Omschrijving 
Woonhuis , gebouwd omstreeks 1940 naar ontwerp van de gebroeders Van Will igen , met eclectische 
elementen : een combinatie van zakelijke- , expressionistische- en chaletstijl. Het is opgetrokken op een 
samengestelde plattegrond met een samengesteld zadeldak en steekkap, gedekt met gesmoorde 
dakpannen en rode, van oorsprong gesmoorde nokvorsten. Het gebouw heeft een souterrain (deels verdiept 
in het maaiveld) twee bouwlagen en een zolder onder de kap. Het woonhuis wordt gekenmerkt door de 
vrijstaande ligging omgeven door een particuliere tuin, goed zichtbaar vanaf de openbare weg . Het is een 
compacte, zorgvuldige , asymmetrisch compositie van rechthoekige en afgeronde volumes en grotere en 
kleinere kappen die haaks op elkaar staan en in hoogte verspr ingen. De kap aan de voorz ijde is hoger dan 
de kap aan de achterz ijde, en de steekkap van het trappenhuis aan de noordoostzijde is weer iets lager . De 
gevels zijn grotendeels opgetrokken uit gemêleerde rode baksteen in Noors verband , ook wel 
klezoorverband genoemd , met een plint in een donkerder rood-bruine steen. Het houtwerk en vaste 
kozijnwerk is grotendeels wit gesch ilderd, terwijl draaiende delen, kleinere delen en accenten zoals klossen 
donker groen geschilderd zijn . 

De voorgevel heeft links op de hoek geplaatst, een opvallend vooruitgeschoven erker met halfronde 
beëindiging die georiënteerd is op de tuin aan de zijkant. Rechts bevindt zich de terug gelegen entree in het 
rechthoekige volume met het trappenhuis , waarnaast een verticaal halfrond venster dat uitgevoerd is met 
gekleurd glas-in-lood. Boven de entree met luifel is op de verdieping een rond venster met glas-in-lood en 
een gebrandschilderde voorstelling van een zei lschip uit de Gouden eeuw. 
Op de begane grond is rechts in de gevel een tweedelig venster met bovenlichten . Links is de gebogen erker 
van de woonkamer die in de zijgevel doorloopt. Het venster is te beschouwen als een doorgaand horizontaal 
bandvenster . Het kozijnhout geleedt de ronding van de erker in vertika le stroken recht glas. Het rechter 
venste r en de erker worden afgedekt door een gezamenlijk door lopende luifel , met geprononceerde klossen. 
Op de verdieping ligt centraa l in de geve l een horizontaal symmetrisch samengeste ld venster met dubbe le 
zwenkramen waarvan het middelste deel terugliggend is geplaatst tussen houten penanten . De vensterbank 
is opgemetseld uit geel geglazuurde dorpelstenen . Centraal in de vensterbank is een gebogen symmetrisch 
sierelement van ijzer . De centra le lengteas van het pand wordt versterkt door een sculpturaal rond venster in 
de topgevel. Het venster wordt geaccentueerd door een uitkragende, houten geveltop die de ronding van het 
venster volgt onder de als overstek ontworpen kap. Langs de onderrand is een rij geschi lderde klossen 
evenals langs de geprononceerde dakrand. 

De rechter zijgevel , aan de noord-oost zijde, wordt gekenmerkt door het vooruitspringende volume 
van de entree en het trappenhuis. De entree op de begane grond heeft enkele gemetselde treden , een 
metalen sierhekwerk , en is voorzien van een horizontaal, asymmetrisch geplaats t portiekvenster onder een 
doorgaande luifel. Het venster is aan de voorzijde voorzien van een gebogen vorm. Het uitgebouwde volume 
van het trappenhuis heeft een vertikaal karakter met een driedelig glas-in-lood venster symmetrisch ter 
hoogte van de eerste verdieping geplaatst , waarbij het middelste verticale venster hoger is dan de twee 
eveneens vertikale zijvensters . Ondermeer de bouw van het huis en bouwattributen zijn in glas-in-lood te 
herkennen en het jaartal 1941. Op de verdieping is aan beide zijgevels van het trappenhuis een rond venster 
dat beschreven is bij de voorgevel. Een houten uitkragende geveltop , onder de als overstek ontworpen 
steekkap is vergelijkbaar met die van de voorgeve l en bezit sierlijk gesneden klossen. In de souterrain laag 
en richting de achtergevel zijn kleinere vensters . 

De linker zijgevel, aan zuid-westzijde , is net als de andere zijgevel , asymmetr isch. Gehee l rechts op 
de begane grond is de opvallende erker die doorloopt in de voorgeve l. Naast de erker zijn dubbele 
terrasdeuren die toegang geven tot een terras met geme tselde terrasmuren met een eveneens gebogen 
vorm . Links daarvan is een boogvenster . Op de verdieping aan de kant van de voorgevel , zijn twee vrijwel 
identieke vensters met een middenstij l. In het terugliggende volume aan de kant van de achterzijde zijn 
meerdere vensters met op de begane grond en op de verdieping een balkon. De balkons bestaan uit een 
betonnen vloerplaat als overstek en een open metalen balkonhek . Het overstek van de dakkap is voorzien 
van een rij gesneden klossen. 

De achtergevel is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. De geve l is asymmetr isch ingedeeld met 
meerdere vensters en rechts balkons met geprononceerde betonnen vloerplaten . Op de begane grond is 
een toegang tot de tuin middels een klein terras. 

Ligging . De terreinaanleg van de won ing wordt gekenmerkt door de tuin rondom het woonhuis. De 
begrenzing wordt gevormd door gemetselde penanten en doorgaande plint waartussen een ijzeren hekwerk. 
In de voortuin staat een monumentale beuk . Het pand is met de voorgevel georiënteerd op de Van 
Baerlestraat en is vanaf de openbare weg goed zichtbaar. Aan de noordoostzijde is een wandelpad naar de 
voordeur. 
In de tuin aan de straat staat een monumentale beuk. 
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Interieur. De gang bezit nog de oorspronkelijke vloer - en wandtegels. Ook in de daar achtergelegen hal 
liggen deze tegels, hier in iets groter formaat. De eikenhouten bordestrap is nog orig ineel. Het trappenhuis 
bezit fraaie glas-in-lood vensters . 

Waardering 
Het object Van Baerlestraat 10 is van belang vanwege: 

1. Architectuurwaarde: als kenmerkend voorbeeld qua opzet en detail lering van een woonhuis gebouwd 
eind jaren dertig (verschi llende kaprichtingen , halfronde vormen , verticaal trappenhuis en horizontale 
erkerpartij) met eclectische elementen: een comb inatie van zakelijke, expression istische en 
chaletstij l en een fraa i voorbeeld van aannemersarchitectuur; 

2. Gaafheid en ambachtelijkheid: omdat de typerende detail lering van het exterieur nog grotendeels gaaf 
is en ambachte lijke vaardighe id vertoont , ondermeer in de houten kozijnen en de dakrand en het 
glas-in-lood; 

3. Stedebouwkundige waarde en zeldzaamheidswaarde: als typerend voorbeeld van singelbebouwing uit 
deze periode, onderdeel van een ensemble voor de gegoede stand; daarbinnen als een van de 
meest bijzondere voorbeelden van de weinige vrijstaande won ingen in deze van oorsprong 
arbeidersbuurt . 

Datum schouw: 
December 2011, februari 2012 , interieur: december 2012 

Bouwkundige staat 
Tijdens de schouw oogde het pand in goede staat. 
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Detail halfrond ve nster bij hoofdentree een van de ronde venste rs in het trapportaal 

de·el van de eikenhouten bordestrap 
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gew. 
gew. 
gew. 

8 Januari 2013 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

directie 
Rulmtelijke Ontwikkeling Adres 

van Baerlestr aat 10 

Kadastraal bekend 
Sectie F 
Nummer(s) 2164 ( gedeeltelijk) 
Nummer(s) 

• 

• 

• 

JR 

get. gez. 

schaa l: 
1:500 

formaat: 
A4 

mc>numenlnumme r 


