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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 29 april 1997, nr. MC97 .632, van de Monumentencommissie 

met betrekking to t het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Lange 

Noodgodsstraat 5-7-9, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer 3652, welk object 

eigendom is van ~-------------------------------

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 Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwali t eite n" als volgt gewaardeerd is: 

Het objec t Lange Noodgodstraat 5-7-9 is van belang omdat: 

1] het een comp lex is dat deels in het laatste kwart van de negentiende eeuw en deels in 

.het eerste kwart van de twintigste eeuw tot stand kwam; 

2) de gevel indeling evenw ichtig is; 

3] het comp!ex een pui van rond 1915 en één uit de jaren dertig van de twintigste eeuw 

bezit; 

4] 
5] 

de deta illeringen nog grotendeels intact zijn; 

de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

6] het compl ex een oude kern bezit. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming W':men - en 

Centrumdoe leinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als winkel/woning/werkplaats; 

dat de bouwkundige toestand van nummer 5-7 matig is en van nummer 9 redelijk is; 

dat de eigenaar van Lange Noodgodsstraat 5-7 niet gehoord is en geen bezwaar heeft gemaakt · 

tegen het voornemen tot dit besluit; 

dat mevrouw W.G. Bergman, belanghebbende van Lange Noodgodsstraat per brief, d.d 21 april 

1997 (nr.97.9867) heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat de eigenaar van Lange Noodgodsstraat 9 niet verschenen is op de hoorzitting en geen 

bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restaura t ie van monumentale onderdelen de Subsidieverorden ing Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: VERZONDEN. 2 1 JULI 1997 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Lange Noodgodsstraat 5-7-9, kadastraal be

kend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3652 (nummer 5-7) en 4023 (nummer 9), 

op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUD~, O 1 JULI 1997 
~}ester en wethouders voornoemd, 
\ ~~ri:;re;aris, de burçiemeester, 

' . ..-
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Aan 

gemeente 
gouda-· 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
Lange Noodgodstraat 5-7-9 

monumenten 
commissie·---

!NGEl, OMEN 

tel ./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC97.632 

Geacht college, 

Inleiding 

l!ll Il \Il 111! ll li ll 
97.010844 

bezoekad res: 
gebouw buytenerf 
klein amer ika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 • 58810 1 

datum: 

2 9 APR. 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Lange Noodgodstraat 5-7-9 te 
Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt 
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten behoeve van het 
Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Lange Noodgodstraat 5-7-9 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 21 april 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advie~ over dit 
object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam houdt verband met de kapel ter Nood Gods, die aan de westzijde van de Haven stond en in 1576 
werd afgebroken. In 1361 en 1379 heette deze straat nog "die steghe an die oestzide van de Haven, in 1544 
werd ze "die noedgoedssteech alias Dappersteech" genoemd en in 1590 werd ze aangeduid als Oost
Noodgodsteegh. De steeg werd bij raadsbesluit van 26 september 1955 veranderd in straat. 
De kavels langs de straat waren al rond 1335 uitgegeven. 
In de negentiende eeuw stond hier een pakhuis, maar in 1886 vond herbouw plaats. In 1917 kwam het in bezit 
van modiste Johanna Catharina Spruijt en zij liet de gevel verbouwen. Pas in 1932 werd het rechter deel bij het 
pand betrokken en kreeg de gevel haar huidige uiterlijk. 

Beschrijving 
Complex bestaande uit een- winkel, een bedrijfsruimte en twee bovenwoningen. Het complex bezit een 
bakstenen gevel en een zadeldak gedekt met rode opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het bestaat uit een 
begane grond, een verdieping en een zolder. 



De begane grond is links voorzien van een w inkelpui, die in het midden een portiek met in de achterwand een 
deur met bovenlicht bevat. Ter weerszijden bevindt zich een etalage boven een natuurstenen borstwering en met 
een reeks kleine bovenlichten. De etalages, borstweringen en bovenlichten zijn naar het portiek toe voorzien van 
afgeronde hoeken. De winkelpui wordt geflankeerd door verblendstenen penanten met natuurstenen 
gedecoreerde basementen en bekroningen. De winkelpui is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
puibalk. Rechts van de pui bevindt zich een kozijn met een deur naar de linker bovenwoning en een gedeeld 
bovenlicht met glas-in-lood. 
De begane grond is rechts voorzien van een gekoppeld kozijn met links drie deuren en drie bovenlichten en 
rechts een deur naar de rechter bovenwoning en een bovenlicht. Dit gedeelte is aan de bovenzijde voorzien van 
een houten fries met aan weerszijden een decoratie in de stijl van de Amsterdamse School. 
De borstwering van de verdieping is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst, die tevens als 
lekdorpel fungeert voor de vijf erboven gelegen T-vensters. De linker drie bovenramen zijn gevuld met glas-in
lood. Boven alle vensters zijn strekken gemetseld. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. In het dakvlak boven de voorgevel zijn ter breedte 
van de gehele gevel, twee langgerekte dakkapellen met plat dak aangebracht. De linker kapel bevat drie maal 
twee draairamen met elk een drieruits roedenverdeling. De rechter kapel is voorzien van vijf gedeelde draairamen. 

Waardering 
Het object Lange Noodgodstraat 5-7-9 is van belang omdat: 
1] het een complex is dat deels in het laatste kwart van de negentiende eeuw en deels in het eerste kwart 

van de twintigste eeuw tot stand kwam; 
21 de gevelindeling evenwichtig is; 
3] het complex een pui van rond 1915 en één uit de jaren dertig van de twintigste eeuw bezit; 
41 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
6] het complex een oude kern bezit. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de 
Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

le secretaris, Devoorzi~ 


