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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. MC95.533, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Lange Groenendaal 79-79a, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2438, welk object eigendom is van De 
Gemeente Gouda, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, 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
, kunst", zoal~ opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda , stad 
· vol'cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het een goed voorbeeld is van een badhuis van rond 1925; 
2] het pand een goed voorbeeld vormt in de stijl van de Amsterdamse School; 
3] de gevelindeling evenwichtig is; 
4] alle detailleringen nog intact zijn; 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand ; 
6] het pand herinnert aan de tijd waarin elke stad nog badhuizen bezat; 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Proje.ct .(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 tafeltennisvereniging; 

. dat ,-de_ bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

. dat_ de ·eigenaar · geen .bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen tot dit b~sluit;- . 

dat ·plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt , dat verandering 
v:m 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 79-79a, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2438, op de lijst 
als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

. - 7 MAART 1995 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 95.3454, van b-1 MAAR11995 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 372 

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

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

Lange Groenendaal 79-79a 
Voormalig badhuis uit 1922 in de stijl van de Amsterdamse School. Het is een complex 
van bouwdelen die alle bestaan uit een begane grond en een verdieping. De verschillen
de delen zijn voorzien van zadeldaken, gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. Op het 
achterste gedeelte bevindt zich een achtzijdige koepel waarvan het dak is gedekt met 
gesmoorde Hollandse pannen. De bakstenen gevel is op diverse plaatsen verlevendigd 
met staand en siermetselwerk in de trant van de Amsterdamse School. 
De begane grond is op ongeveer 1.50 m. hoogte voorzien van een band staand metsel
werk waarboven vijf vertica le repen uitkragend metselwerk zijn aangebracht. De begane 
grond bezit links een kozijn met een eenvoudige authentieke deur waarboven een 
rollaag. Voor deze ingang bevindt zich een betonnen trede. Rechts bevindt zich de 
hoofdingang van het pand. Deze bestaat uit een kozijn met twee rijk gedecoreerde 
authentieke deuren. Voor het kozijn zijn twee bakstenen treden gemetse ld en de ingang 
wordt geflankeerd door twee uitgemetselde bakstenen penanten die elk van siermetsel 
werk en een natuurstenen dekplaat zijn voorzien. Boven de entree bevindt zich over de 
gehele hoogte van de gevel staand metselwerk. 
De verdieping bezit in het midden twee smalle vensters met elk een raam met geometri
sche roedenverdeling. Aan weerszijden bevinden zich twee vensters met elk een raam 
met geometr ische roedenverdeling. Boven de vensters zijn rollagen gemetse ld. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door twee boven elkaar gelegen uitkragen
de banden staand metselwerk. Erboven springt de gevel terug met uitzonde rin g van twee 
zijpenanten die van siermetselwerk in de trant van de Amsterdamse School zijn 
voorzien. 
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