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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

0 verwege nde, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 december 1997, nr. MC97 .886, van de Monumentencom

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

Groeneweg 89, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 4074, welk object 

eigendom is van Stichting Release, Raam 148, 2801 VN 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 Bouwkunst", zoals 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Groeneweg 89 is van belang omdat: 

1] het een goe_d voorbeeld is van een woonhuis uit 1897; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

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 matig is; 

dat de eigenaar 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 mogel ijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het rf3stauratiebeleid 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 Groeneweg 89 , kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 4074, op de lijst als bedoeld in artikel 3 , eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

3 FEB. 1998 
ster en wethouders voornoemd, 

de buraemeester, 
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SECTOR-~o 
V rz·.: 

datum:19 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies u i t te brengen 
over Groeneweg 89 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteris
tieke beeld ter plaatse mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit 
objec t op de gemeente l ijke monumentenlijst. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde 
inventarisatie ten behoeve van he t Monumenten Inventarisatie Project . 
In verband h i ermee brengt de commissie u thans advies u i t over de plaatsi ng 
op de gemeentelijke monumentenlijst van Groeneweg 89 te Gouda . 

In de openbare vergadering va n 10 november 1997 heeft de commissie het do o r 
haar uit te brenge n a dvies over dit object beha n deld . 

Beknopte gesc hi edenis 
Bebo u wing op d i t percee l is bekend sinds 1632 . In 1882 verkocht de vlees 
houwer Johannes Bruijnel het p an d aa n Margaretha Eli s a b e t h Bruijnel d i e he t 
in 1897 lie t herbouwen . In 1912 vond een verbouwing pl aats . 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1 897, bestaande uit een begane grond en een verdieping . 
Het bez i t een baks t enen gevel met gest u cte sierbanden en i s voorzien van 
een zadeldak. 
De begane grond bezit l inks een gedeeld kozijn met twee schuifvensters en 
rechts een kozijn op hardstenen neute n, met een hardstenen dorpel, een 
rece n te deur, ongeprofileerd ka l f e n bove n licht met glas-in-lood. 
De borstwering van de verd i eping wordt aan de bovenzijde afgesloten door 
een waterlijst, die tevens als waterdorpel voor de twee erbove n gelegen 
schu i fve n sters f ungeert. Alle b oven r amen zijn gevuld me t glas - in- l ood . 
Boven a l le rechthoekige gevelopeningen zijn segmentbogen met gesausde, 
gestucte en gebosseerde aanze t- en sluitstenen gemetse l d . De boogvelde n 
zijn gevuld met gebosseerd stucwerk. 
De gevel is aa n de bovenzijde a f ges l oten door een ge p rofileerde geve ll ijs t. 



Waardering 
Het object Groeneweg 89 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit 18 97; 
2 ] de gevelindeling evenw i ch tig is ; 
3] de detailleringen nog grotendee ls intact zijn; 
4) de gevel zich goed voeg t in de straatwand . 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit ob je ct een monument in de 
zin van artikel 1, lid 1 van de Monumentenverordeni ng . Zij adviseert u dan 
ook dit object te plaatsen op de gemeentel ij ke monumenten lij st . 

Hoogachtend, 

n! secretaris. 


