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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
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Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11-02-1991, nr.90.113, van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het
pand Lange Groenendaal 72, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nr.2118, welk
pand eigendom is van mevrouw ...._--·----~-------..J
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 monumentencommissie
uitgebrachte advies;
dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad west;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat heeft de bestemming
Wonen en Centmmdoeleinden;
dat het pand in gebruik is als bedrijfsmimte;
dat 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 gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Lange Groenendaal 72, kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie B, nr .2118, 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.4654, van 26 maart
SVH3 /88.AvH

Plaatselijke aanduiding: Gouda

1991

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.
an e Groenendaal 72
oonhuis/pakhuis, oorspronkelijk bestaand uit twee buizen, voorzien van een gepleisterde
ijstgevel die dateert uit het einde van de negentiende eeuw en is voorzien van schijnvoegen.
et pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en twee naast elkaar gelegen
adeldaken gedekt met ruberoid shingles.
e borstwering van de begane grond is aan de bovenzijde afgesloten door een gepleisterde
ordonlijst die tevens als lekdorpel voor de erboven gelegen vensters dient. Uiterst links
evindt zich een deurkozijn waarin twee deuren en twee bovenlichten. De bovenlichten zijn
oorzien van een tweeruits roedenverdeling. Boven het kozijn is ter ondersteuning een stalen
alk geplaatst die is voorzien van drie stalen rozetjes. Rechts hiervan bevindt zich een
eurkozijn waarin een deur en een bovenlicht. Erboven is in het pleisterwerk een schijnstrek
angegeven.
echts daarvan is een gekoppeld venster geplaatst bestaande uit een breed raam en aan
eerszijden ervan een smal raam. De drie bovenlichten zijn van glas in lood voorzien.
iterst rechts bevindt zich een deurkozijn waarin twee deuren en twee bovenlichten. De
ovenlichten zijn voorzien van een tweeruits roedenverdeling.
ussen de begane grond en de eerste verdieping is een cordonlijst aangebracht die tevens
Is lekdorpel dient voor de erboven gelegen vensters.
e verdieping heeft links drie vensters met ongedeelde onderramen en bovenramen met
eeruits roedenverdeling. Deze ramen hebben alle een geprofileerd kalf. Rechts bevinden
'ch vier schuifvensters met zesruits roedenverdeling; deze vensters hebben allen een
eprofileerde wisseldorpel.
oven alle gevelopeningen van de verdiepingen zijn schijnstrekken aangegeven. De bovenzije van de gevel wordt afgesloten door een kroonlijst.
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