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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 19 december 1997, nr. M C97. 887, van de Monumentencom

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

Houtmansgracht 1 /Lange Tiendeweg 111, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, 
nummer{s) 1070, welk object eigendom is van de heer _______________ _ 

is gebleken dat het object cultuurhis torische 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 

kwalite iten" als volg t gewaardeerd is: 

Het object Houtmansgracht 1 /Lange Tiendeweg 111 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een winkel/woonhuis uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw; 

21 de gevel indeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 

5] het een markant hoekpand betreft. 

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 bestemm ingsplan Lange Tiendeweg/Paradijs; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 

Centrumdoeleinden I heeft; 

dat het object in gebruik is als woning en café; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorz itting 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 aanpass ing 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 Houtmansgracht 1 /Lange Tiendeweg 111, 

kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1070, 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 
~ester en wethouders voornoemd, 

'&_~·;~c/~ de burgemeester, 



~este 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 2 4 S EP 2009 
(\ 

~Jk~et - rrr.9 .28812, van Q 3 FEB, 1998 
Monumentnummer: 606 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
f-f outmans!!racht 1/Lan!!e Tiendewee 111 

Winkel/woonhuis vermoedelijk uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, bestaande uit 
een begane grond, een verdieping en een zolder. Het bezit een bakstenen gevel met sierban
fon en een zadeldak gedekt met rode Hollandse pannen. 

De gevel aan de Houtmansgracht 
De pui bezit in het midden een kozijn met een deur en bovenlicht. Aan weerszijden hiervan 
Jevinden zich twee schuifvensters. 

De verdieping bezit vijf T-ramen . Het tweede venster van links is een blindnis met een vlak 
gestucte vulling en geornamenteerd met profiellijsten en diamantkoppen in de vier hoeken. 
De borstweringen van zowel de begane grond, als van de verdieping wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een geprofileerde waterslaglijst die fungeert als waterdorpel van de erboven 
gelegen vensters. 
Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. 
De· sluitstenen zijn van diamantkoppen voorzien. De boogvelden zijn gevuld met siermetsel
werk. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): de heen ___ l 
Recht van erfpacht: 
Zake lijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 1070 

KADASTRALE AANDUIDING 



Vervolg omschrijving Houtmansgracht 1/ Lanee Tiendewee 111 

De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. 
In het midden van de gevel wordt de kroonlijst doorbroken door een Vlaamse gevel, 
een opgaande gemetselde dakkapel met een topgeveltje, waarin twee draairamen zijn 
geplaatst en die is voorzien van een zadeldakje. 

De gevel aan Lange Tiendeweg 
De pui bestaat uit vier pilasters met kapiteeltjes . In het midden is een deur met 
bovenlicht. Aan weerszijden hiervan bevinden zich brede schuiframen. De bovenramen 
zijn getoogd en geornamenteerd met gesneden loofwerk in de hoeken. De pui wordt aan 
de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde puibalk met op de hoeken gecanneleer
de consoles met rozet. 
De verdieping bezit twee T-vensters en is op dezelfde wijze gedetailleerd als de gevel 
aan de Houtmansgracht. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde gevellijst. 
In het dakvlak is een dakkapel geplaatst met gedeelde openslaande ramen, afgesloten 
door een fronton met geprofileerde lijst. 


