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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VA1~ G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 22-02-1990, nr.89.331, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Lange Groenendaal 47-49, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.1728, welk 
pand eigendom is van L-....,....------------------- is gebleken 
dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals 
weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencom
missie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad-west; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw de bestemming Wonen en 
Centrumdoeleinden heeft; 

dat het pand in gebruik is als winkel; 

qat de bouwkundige toestand van het_ pand redelijk is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 0 3 APR. ·t990 
I. over te gaan tot plaatsing van het object Lange Groenendaal 47-49, kadastraal be

kend gemeente Gouda, sectie B, nr.1728, op de lijst als bedoeld in artikel 3~ eerste 
lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.4408, van 
SVH3/AvH/73 

0 3 APR. 1990 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Lange Groenendaal 47-49 
Het woon/winkelhuis uit de tweede helft van de negentiende eeuw is voorzien van een 
bakstenen lijstgevel. Het pand bestaat uit een begane grond, een eerste verdieping en 
en een zolder en wordt gedekt door een mansardekap met rode hollandse pannen . 
Op de begane grond bevindt zich een winkelpui in eclectische stijl. De pui heeft een 
hardstenen borstwering en is met behulp van 5 korintische pilasters in vier vakken 
verdeeld. Aan de bovenzijde wordt ze afgesloten door een hoofdgestel. In het linkervak 
van de pui bevindt zich de ingang van de bovenwoning. Deze ingang bestaat uit een 
deurkozijn met twee paneeldeuren en een bovenlicht en. heeft een hardstenen drempel. In 
het tweede en vierde vak (van links) bevinden zich etalageruiten. In het derde vak, 
tussen de etalagevensters, bevindt zich de entree van de winkel. Deze entree springt terug 
waardoor een klein portiek ontstaat. In het midden is het portiek voorzien van een deur
kozijn en bovenlicht; de wanden dwars op de straat hebben etalageruiten. Alle bovenlichten 
van de begane grond hebben getoogde bovendorpels met in de zwikken van de kozijnen 
een ornament. 
Tussen de begane grond én de eerste verdieping is een waterlijst geplaatst die tevens 
dient als lekdorpel van de drie schuifvensters met zesruits roedenverdeling van de eerste 
verdieping. De vensters van de eerste verdieping hebben geprofileerde omlijstingen met 
getoogde bovendorpels en in het midden een akroterie. 
De tweede verdieping is een zolder. Deze verdieping is eveneens voorzien van drie 
vensters met geprofileerde omlijstingen en in het midden akroterieën. De vensters zijn 
hier voorzien van geprofileerde lekdorpels. Het middelste venster heeft twee openslaande 
ramen met ieder twee ruiten en boven in het midden van het kozijn een hijsbalk. De twee 
buitenste vensters hebben een vierruits roedenverdeling. De gevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een kroonlijst die aan beide uiteinden omgekornist is en die wordt 
edra en door vier rïkbewerkte consoles. 
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