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aanwijzing als gemeentelijk monument van het 
object Lethmaetstraat 60/60a 

burgemeester en wethouders van Gouda 

Gelezen het advies d.d. 25 januari 2013 
Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van de Commissie Cultuurhistor ie met betrekking tot het aanwijzen als gemeen
telijk monument van het object Lethmaetstraat 60/60a (voorma lige derde openbare bewaarschool), 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer 2634 (geheel), waaruit blijkt dat het object 
cultuurh istorische waarde heeft, zoa ls beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. Het 
object is eigendom van de gemeente Gouda (contactadres: cluster Vastgoed van afdeling CW). 

• het belang van het object Lethmaetstraat 60/60a: 
o Als herkenbaar voorbee ld van een voormalige openbare bewaarschoo l met kenmerken van de nieuw 

historiserende- of overgangsstij l uit het begin van de 20e eeuw; 
o Vanwege de zorgvuldige en rijke detaillering en indeling in in- en exterieur die nog grotendeels gaaf is 

en ambachtelijke vaardigheden vertoont , onder andere te herkennen in vloer, metsel-, steen-, glas
en houtwerk ; 

o Vanwege van de markante stedenbouwkundige ligging van het ensemble van de school met voorplein 
en monumentale bomen in de wijk; Hoewel de oorspronke lijke stedenbouwkundige setting is 
gewijz igd, is het schoolplein in sterke mate van belang, met name om het oorspronkelijke ensemble 
te herkennen . 

o Als onderdeel van een jonge wijk in opbouw waarvoor verschil lende scholen werden gebouwd zoals 
elders in de straat en directe omgeving. 

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

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

• het feit dat aanwijzing als gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogel ijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaurat iebeleid 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 stedelijke vernieuw ing 
2011 van toepassing is; 

• de Vero rdening inzake Monumenten en Archeologie; 

gemeente 
gouda 

MIX 
Pepler ven 

verantwoordo hóri<Otr'1$1 

FSC' C018958 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het object Lethmaetstraat 60/60a (voormalige 
derde openbare bewaarschool), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer 2634 (geheel, 
zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje); 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 12 maart 2013 

8urqemeester en wethouders 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 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 88 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 behandeling van een dergelijk 
verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe. 

pagina 2 

.;._ - ~- .... ~ -.- ,· _-.,.., 
- J - ' • ' 

:- - . .· ' 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouder s, 
nummer 803397, van 

monumentnummer 876 

plaatselijke aanduiding: Gouda , Lethmaetstraat 60/G0a, 
voormalige derde openbare bewaarschool 

omschrijving van het monument 

Adres : 
Naam: 
Bouwjaa r: 
Architect: 

Lethmaetstraat 60, 60a, Gouda 
voormalige derde openbare bewaarschoo l 
1915-1916 
gemeentel ijke Dienst Openbare Werken 

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

Bouwtekeningen : Gouda , Groene Hart archief, Arch ief Bouw- en Woningtoezicht ac 468, dossier 1915/60 
(onderbouw derde openba re bewaarschoo l) en 1916/17 Bouw Derde Openbare 
Bewaarschool en hek (opgeborgen in dossier Lethmaetstraat 45) 

Inleiding 
De voormalige derde openbare bewaarschool is in 1916 gebouwd met vier klaslokalen en twee speel lokalen 
in de zijvleugels. Een bewaarschool is de voorloper van de kleute rschoo l, voor jonge kinderen in de leeftijd 
van circa 3 tot 6 jaa r. Het gebouw is in 1915 ontworpen door de Dienst Openbare Werken en in 1916 goed
gekeurd en uitgevoerd, in de nieuw histor iserende- of overgangsstijl. Op de tekening voor de bouwvergun 
ning staat het 'bestek nr 59, dienstjaar 1915' vermeld . De bewaarschool is onderdeel van de bouw van de 
woonwijk Korte Akke ren, waarvan delen een tuindorpkarakter bezitten. In aansluit ing op het tuindorpkarakter 
is voor de bouw van de school gekozen voor een langg1erekt een laags gebouw , met een ruim speelplein voor 
de school, zodat het volume teruggeplaatst ligt van de straat. Opvallend in dat opzicht is het in het in het ar
chief bewaard gebleven ontwerp voor het nauwkeurig gedetail leerde hek en overdekte speelplaats die refe
renties oproepen met een grote pergola. Tege lijk met het aanvragen van de bouwverg unning voor de be
waarschool is ook vergunning aangevraagd voor deze overdekte speelplaats, centraal op het speelplein (om 
te schuilen bij slecht weer) en een hek om het schoo lterrein , in een bijzondere stijl die aanslu it op die van het 
gebouw . Het is uit het beperkte onderzoek niet duidelijk geworden of dit hek en overdekte speelplaats ook 
zijn uitgevoerd. De huidige terreinafscheiding is recent. Hieromheen is beplanting aangebracht. De voorma
lige bewaarschool is niet meer met de oorspronkelijke functie in gebruik . Het gebouw is in functie gesplitst. 
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In 2012 wordt het gebruikt als oefenruimte voor een ballet- en dansstudio (nr. 60A) en door een 
kerkgenootschap (nr. 60) . 

Omschrijving 
Voormalige derde openbare bewaarschool , opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en afgedekt met 
langgerekt zadeldak met aan de achterzijde een platdak en aan de beide uiteinden van de gevel twee hier 
haaks op staande zadeldaken met rode tuiles du nord. De bewaarschool is in 1916 uitgevoerd naar ontwerp 
van de Dienst Openbare Werken. Het langgerekte , symme trische gebouw heeft vier centraal gelegen 
lokalen, ontsloten door een gang langs de achterzijde en aan weerszijden daarvan twee grotere speellokalen 
aan de uiteinden van de gang. Tegen de achtergevel liggen de dienende ruimtes als toiletten , bergingen en 
enkele kamertjes. Het gebouw heeft symmetrisch links en rechts in de zijvleugels van de voorgevel een vrij
wel identieke entree, zodat een aparte entree voor jongens en meisjes mogelijk was . De gevels zijn opge
metseld uit rode en gele baksteen in kruisverband , met een plint. De vensters liggen in een teruggelegen 
vlak in de gevel en zijn zeer rijk gedeta illeerd. Aan de voorgevel zijn meerdere natuurstenen aanzetstenen 
toegepast en gemetselde strekse boog. Aan de achtergevel zijn voornamel ijk strekse bogen toegepast. 
Zowel aan de voorgeve l als achtergevel zijn de houten kozijnen voorzien van diverse meerruits vensters met 
houten roedeverde ling, en de zeer kenmerkende gebogen bovenstijl. Het karakter van dit eenlaags gebouw 
met kap wordt geaccentuee rd door het grote met rode tui le du nord pannen gedekte dak. De gemetselde 
schoorstenen en geglazuurde pirons op het dak ogen nog grotendeels oorspronkelijk. 

De voorgevel aan de zuid-oostzijde is symmetrisch ingedeeld , opgemetse ld uit rode baksteen met 
een plint, en met een bijzondere en kenmerkende ambachtelijke detaillering. Centraal in de gevel zijn vier 
identieke samengestelde vensters van de leslokalen , voorzien van rijke detai llering. Kenmerkend is het 
houten kozijn met de houten roedeverdeling en de raamomlijsting met aanzetstenen, dorpels en strekken die 
de gevel van elk lokaal tot een samenhangende eenheid vormen. Centraal in de gevel is de gevel verhoogd, 
met een sierlijke gebogen vorm, geaccentueerd met aanzetstenen. Mogel ijk bevindt zich achter het recente 
bord met de huidige naam, nog de naam van de oorspronkeli j ke functie:' 3de openbare bewaarschool', die 
op de bewaard gebleven ontwerptekening uit 1915 wordt aangegeven. Ter weerszijden van deze vier 
lokalen is een spiegelbeeldig identieke tuitgevel met extra travee waarin een entree , een voor jongens , een 
voor meisjes, en een speellokaal. De entree bestaat uit een portiek , met een stenen blokomlijsting en een 
bovenlicht met meerruits venster. De dubbele portiekdeuren ogen nog oorspronkelijk , en zijn voorzien van 
een dubbel bovenl icht. Boven de linker entree is de steen aangebracht met de letters 'ANNO' en groen 
geglazuurde omlijst ing. Bij de rechter entree is de tweede steen aangebracht met de cijfers '1915' en groen 
geglazuurde omlijst ing. De huidige beschildering van deze steen die verwijst naar het bouwjaar oogt recent. 
In de geveltop zijn een rond venster met vierruits verde ling en twee metalen sierankers . De houten 
geprofileerde goot is voorzien van bijzonder houtsnijwerk waaronder een tandlijst en gootklossen. In het 
dakv lak zijn twee symmetrisch geplaatste oorspronkelijke dakkape llen met ventilatieroosters , en verticale 
terracotta pannen tegen de wangen . 

De volledig blinde noord-oostgevel is opgemetseld uit gele baksteen in kruisverband en een plint in rode 
baksteen. Links in de gevel is de rode baksteen van de voorgevel te zien. Zichtbaar zijn bouwsporen in de 
gevel van aanbouwen die weggebroken zijn . Boven in de gevel is een rij muurankers . Langs de goot is een 
uitgemetselde rij stenen en een eenvoudige goot. Op het dak is een geglazuurde piron. Hoog in de gevel is 
een regelmatige reeks van vogelkasten aangebracht van recente datum . 

De volledig blinde zuid-westgevel is opgemetseld uit gele baksteen in kruisverband en een plint in 
rode baksteen . Rechts in de gevel is de rode baksteen van de voorgevel. Zichtbaar zijn bouwsporen in de 
gevel van aanbouwen die weggebroken zijn. Boven in de gevel is een rij muurankers. Langs de goot is een 
uitgemetselde rij stenen en een eenvoudige bakgoot. Op de nok staat een geglazuurde piron. 

De achtergevel is opgemetse ld uit gele baksteen in kruisverband met een plint in rode baksteen. Deze 
gevel is symmetr isch ingedeeld , met twee verhoogde gevels van de speellokalen aan de zijkanten en een 
lager middendeel. De vensters aan de achterzijde zijn voorzien van halfdoo rzichtig kathedraalglas , 
kenmerkende houten kozijnen, met houten roedeverdeling en gemetselde strekken in rode baksteen . De 
meeste onderra-men op de begane grond zijn recent voorzien reversibele voorzetramen die aan de 
buitenzijde op de oorspronkelijke kozijnen is aangebracht. Het dubbele middelste venster is voorzien van 
een glas in lood raam met een figuratieve voorstell ing van vogels, mogel ijk aansluitend op de 
belevingswereld van kinderen en het tuindorpkarakter van de w ijk . 

Interieur 
Het interieur heeft nog meerdere oorspronkelijke onderdelen. Kenmerkend aan de structuur van de 
voormalige bewaarschool is de regelmat ige , symmetr ische opzet van de speellokalen en leslokalen aan de 
pleinzijde, die worden ontsloten via een gang, en met een reeks van kleinere ruimtes aan de achterzijde. De 
klaslokalen hebben een grote verd iepingshoogte, zeker in vergelijking met de gang . 
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Vloeren 
De vloer van de gang en van de portalen is voorzien van een in het werk gestort granito vloer. Het brede 
middendee l is witgrijs granito. De rand bestaat uit zwart granito met een opstaande gebogen rand en een rij 
vierkante witte mozaïeksteentjes . De lokalen hebben houten vloeren . 
Metselwerk en wandafwerking 
In de gang en in de gangnissen zijn met sierstenen gemetselde bogen, raamom lijstingen en deuromlijstingen 
en plinten. Lijsten en onderrand zijn opgebouwd uit lichtgroen geglazuurde stenen, donker groen 
geglazuurde stenen en grijze aanzetstenen. Het ritme benadrukt de indeling van het gebouw . Boven de 
bakstenen borstwering is een gepleisterde wand. In het voorma lige linker spee llokaal is dit siermetselwerk 
nog grotendee ls aanwezig . In het voorma lige rechter speellokaal is het mogelijk nog achter de recente 
aftimmer ing aanwezig. In de gang is op kinderhoogte een houten lat met een regelmatige reeks meta len 
kapstokhaakjes die nog oorspronkelijk ogen. In meerdere lokalen is halverwege de wand een houten lijst die 
gebruikt kan worden om schoo lplaten aan op te hangen , kenmerkend voor het onderwijssys teem rond 1916. 
In de voormal ige lokalen is op de plek van de oorspronkelijke kolenkachel hoog in de wand tegen het 
plafond een uitgemetselde gepleisterde inlaat voor de afvoer van de kachel. Tegen de gangwand zijn 
eveneens gemetselde gepleisterde inlaten, met hoog in de wand tegen het plafond houten luiken, mogelijk 
voor de afvoer van de lucht uit het lokaal. 
Houten vensters , glas en deuren 
Op diverse plaatsen zijn binnenmuren met nog oorspronkelijke binnenramen in houten geprofileerde 
kozijnen, zoa ls bij de linker speelzaal en portaal , in de nissen van de gang en nevenruimtes langs de gang. 
Het portaal heeft een dubbel bovenlicht met roedeverdeling. Vrijwel alle deuren (kast, loka len, toiletten) zijn 
nog oorspronkelijke paneeldeuren, met op diverse plaatsen nog gekleurd (geel/bruin) glas en een kleine 
roedeverde ling. In de deuren en in de vensters komt een gebogen, symmetrisch motief voor. De meeste 
bovenramen zijn voorz ien van roedes met zes, negen of twaa lfruits verdel ing. Aan de achterzijde zijn in de 
vensters nog veel oorspronkelijke gek leurde glas-i n-lood ramen met een geometrische vlakverdel ing of een 
figuratieve voorstell ing van een vogel. Meerdere bovenramen in de buitenmuren zijn voorz ien van een nog 
functionerend metalen open- en sluit mechanisme. Het naar binnen vallend klepraam is aan de zijkanten 
voorzien van driehoekige zijstukken om tocht te voorkomen (tochtwangen) . De houten vensterbanken zijn 
aan de onderzijde voorzien van een reeks gesneden steunen. 

Latere wijzigingen 
Hoewel in hoofdopzet nog grotendeels oorspronke lijk, zijn er wel enke le bouwkund ige wijzig ingen. 
Tussen de twee rechter lokalen is de tussenmuur gedeeltelijk verwijderd zodat een nieuwe doorgang is 
ontstaan. In het rechter lokaal is recentelijk een kleedruimte gemetseld. In het lokaal daarnaast is een 
recente bar. De tussenmuur tussen de twee linker lokalen is geheel verw ijderd. In de gang is een muur 
gemetse ld met een deur, als recente scheiding tussen de twee gebruikers van het gebouw. Meerdere 
plafonds zijn vern ieuwd. Mogelijk z itten de oude plafonds hier nog boven. 

De terreinaanleg wordt gekenmerkt door het over de volle lengte van het schoolgebouw uitstrekkende 
schoolplein aan de zuid-oostzijde (voorzijde) van de school , waardoor het gebouw zelf terugge legen ligt van 
de straat. Doordat de school onderdeel uitmaakte van een grotere stede lijke ruimte werd dit schoolplein op 
een natuurlijke wijze gevo rmd door de oorspronke lijke stedenbouwkund ige setting met bebouwing rondom . 
In de jaren zeventig van de vorige eeuw is bebouw ing aan de zuid-westzijde ges loopt en nieuwbouw in een 
andere richt ing verkaveld zodanig dat het plein aan die kant vrij is komen te liggen. Hierdoor is de betekenis 
van het plein veranderd. Het schoolplein maakt nu deel uit van een veel grotere stedebouwkundige ruimte. 
Daarmee heeft de nog aanwezige kwaliteit van het plein in combinatie met het schoolgebouw een nog 
grotere betekenis gekregen. Het ensemble van schoolgebouw en voorp lein is goed zichtbaa r vanaf de 
openbare weg en nog steeds een stedenbouwkundig opval lend element in de wijk . De vier monumentale 
paardenkastanjes die symmetrisch verdee ld op de vier hoeken van het schoolplein staan, spelen daarin een 
belangrijke beeldbepalende rol. 

Langs de zijkanten van het voormalige speelplein staan twee recente bijgebouwen (bergingen/overdekte 
fietsenstalling) die buiten de bescherming vallen. 

Waardering 
Het object Lethmaetstraat 60,60 A is van belang: 

1. Als herkenbaar voorbeeld van een voormal ige openbare bewaarschool met kenmerken van de nieuw 
historiserende- of overgangsstijl uit het begin van de 20e eeuw; 
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2. Vanwege de zorgvu ldige en rijke detaillering en indeling in in- en exterieur die nog grotendeels gaaf is 
en ambachtelijke vaardigheden vertoont, onder andere te herkennen in vloer , metsel-, steen-, glas
en houtwerk; 

3. Vanwege van de markante stedenbouwkundige ligging van het ensemb le van de school met 
voo rplein en monumenta le bomen in de w ijk; Hoewe l de oorspronkelijke stedenbouwkundige setting 
is gewijz igd, is het schoolplein in sterke mate van belang, met name om het oorspronkel ijke 
ensemble te herkennen . 

4. Als onderdeel van een jonge wijk in opbouw waarvoor verschil lende scholen werden gebouwd zoals 
elders in de straat en directe omgeving . 

Datum schouw : februari 2012 
Bouwkundige staat: tijdens de schouw oogde het gebouw in goede staat. 

Foto's van de situatie: 

Voormalige derde openbare bewaarschoo l, Lethmaetstraat 60 (foto december 2011) 
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Deel van de gang (foto: februari 2012) Lethmaetstraat 60 (bij pijl) 
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Een van de glas in lood vensters (foto: februari 2012) Een van de bovenramen en ontluchtingskanalen (foto: 
februari 2012) 
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dalum 14 januari 2013 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

~ directie 
Ruimtelijke Ontwikke ling 

afdeling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - inform atie 

boz.ookadros: 
Burg. Jamcsptoln 1 
2403 PG Gouda 

posladres : 
pos lb us 1036 
2800 BB Gouda 

Adres 
Lethmaetstraat 60 en 60a 

Kadastraal bekend 
Sectie E 
Nummer(s) 2634 geheel 
Nummer(s) 
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