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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 24 januari 1995, nr. MC95.530, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Lange Groenendaal 66-68-68a, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3041, welk object eigendom is van N.V. 
Kaashandel V/H W Den Boer te Gouda, Stationsstraat 41, 2741 HP Waddinxveen, is 
gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft , zoals beschreven in de 
bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouw
kunst11, zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten 11 als volgt gewaardeerd is: 
1] beide panden een goed voorbeeld vormen van winkel/woonhuizen uit het 

eerste kwart van de twintigste eeuw; 
2] de gevelindeling van beide panden, met uitzondering van de puien, 

evenwichtig is; 
3] de detailleringen, met uitzondering van de puien, nog deels intact zijn; 
4] de gevels zich goed voegen in de straatwand; 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Project (MIP); 

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

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Wonen- en Centrum doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt 
tegen het voornemen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsver
nieuwing van toepassing is; 

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 66-68-68a, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3041, op de lijst 
als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Gez. G01.J:1?A, - 7 MAART 1995 · 
BÇe~ste~n wethouders voornoemd, 
d~~;~~ii. / de burgemeester, 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.3453, van .- 7 M_MRT 1995 

Monumentnummer: 3 7 I 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Lange Groenendaal 66 
Winkel/woonhuis van rond 1905 bestaande uit een begane grond, een verdiepin g en een 
zolderverdieping. Het pand bezit een bakstenen gevel die is verlevendigd met speklage n 
en een mansardedak gedekt met rode kruispannen. De pui is recent elijk gewijzig d.De 
eerste verd ieping bezit in het midden een breed kozijn met twee draairamen en een 
bovenlicht. Aan weersz ijden van het kozijn is een venster met een draairaam en een 
boven licht aangebracht. Boven de drie gevelopeninge n loopt één gestuc te latei. De 
zolderverdieping is in het midden voorzien van een venster met twee draairamen dat 
wordt geflankeerd door twee minder hoge en smallere vensters met elk een draairaam. 
Boven de vensters zijn gestucte lateien aangebracht. De geve ltop volgt de vor m van het 
man sardedak en is afgezet met een geprofil eerde band. De top is gedecoreerd met twee 
uitkragen de kleine penant en met elk een gedecoreerd opzetstuk. De penanten zijn met 
elkaar verbonden zijn een smeed ijzeren hekwerk. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s) : N .V. Kaashandel V/H W Den Boer te Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerecht igde: 

Geme ente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 3041 

KADASTRALE AANDUIDING 



Bijlage omschrijving monument, behoren bij besluit nr. 95.3453 

Lange Groenendaal 68-68A 
Winkel/woonhuis van rond 1905 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping. Het pand bezit een bakstenen gevel die is verlevendigd met speklagen 
en een mansardedak gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De pui is 
recentelijk gewijzigd. 
De verdieping is voorzien van twee vensters met ongedeelde onder- en bovenramen en 
de zolderverdieping van een venster met draairaam. Boven alle gevelopeningen, met 
uitzondering van die op de begane grond, bevinden zich rondbogen met gestucte aanzet-
en sluitstenen. De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. De vensterpartijen op de 

verdiepingen zijn met elkaar verbonden door een oranje bakstenen rollaag die deels de 
vorm van de rondbogen volgt. 
De geveltop volgt de vorm van het mansardedak en is afgezet met een geprofileerde 
band. De top is gedecoreerd met twee uitkragende kleine penanten met elk een gedeco
reerd opzetstuk. De penanten zijn met elkaar verbonden door een smeedijzeren hekwerk. 


