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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 22 december 1997, nr. MC97.883, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Groeneweg 72, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4189, welk object 

eigendom is van mevrouw ------------------- ...1 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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Groeneweg 72 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het derde kwart van de negentiende 

eeuw; 

21 de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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 Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumenten lijst 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 restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening 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: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Groenenweg 72, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 4189, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 3 FEB. 1998. 
B rgem:Jter en wethouders voornoemd, 
d secr;rris, de burgemeester, 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brenge n 
over Groeneweg 72 te Gouda . 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteris
t ieke beeld t er plaatse mede wordt gewaarborgd door het p l aatsen van dit 
object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing 
op de gemeentelijke monumentenlijst van Groeneweg 72 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 10 november 1997 heeft de commissie het door 
haar uit te brengen advies over dit ob j ect behande l d. 

Beknopte geschiedenis 
Het huidige pand werd als onderdeel van een rij van vier in vergelijkbare 
vorm gebouwde pandjes in 1866 gebouw d . 

Beschrijving 
Woonhuis, dat onderdeel uitmaakt van een rij van vier in vergel i jkbare vorm 
gebouwde pa n djes, daterend uit 1866 . 
Het pand bestaat uit een begane grond en een zo l derverdieping en is 
voorzien van een zade l dak met rode Hollandse pannen. De klokgeve l i s 
geschilderd . 
De begane grond bezit links een open in g met een gedeeld onderraam, kalf en 
ge d eeld bovenraam en rechts een koz i jn met v l akke deur, geprofileerd kal f 
en bovenlicht met glas - in-lood. 
De verdieping is voorzien van een kozijn met tw e e draairamen. Alle gevel 
openingen zijn afgesloten door rollagen . Aan de rechterzijde van de geve l 
is ter plaatse van de zakgoot tussen het pand en de belending Groeneweg 70 
een heme l waterafvoer met vergaarbak geplaatst. 
De topgevel is afgedekt met een gemetselde rollaag. De top is afgesloten 
door een getoogd fronton. In de topgevel bevinden zich drie muurankers. 

Waardering 
Het object Gr o ene we g 7 2 is van belang omdat : 
l] het een goed voorbeel d is van een woonhuis uit het derde kwart van de 

negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detai l leringen nog grotendeels intact ziJn; 
4] de gevel zich goed voegt in de st r aatwand. 



Conclusie 
Gele t op het bovenstaande acht de commissie d i t object een monumen t in de 
zin van artikel 1, lid 1 van de Monumentenverorden i ng. Zij adviseert u da n 
ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst . 

~ 

f Ho~achtend, 

De se: -~etaris, 


