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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

\ t MAART 1999 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98. 795, van de Monumentencom

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

Groeneweg 30, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 3549, welk object 

eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), 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 Bouwkunst", zoals 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het scholencomplex aan de Groeneweg 30 is van belang omdat: 

1) het een goed voorbeeld vormt van een schoolgebouw uit het laatste kwart van de 

negentiende eeuw; 

2] de voorgeve l zich goed voeg in de straatwand en alle gevels een evenwichtige indeling 

hebben; 
3] de detailleringen overwegend authentiek zijn; 

4] het is ontworpen door stadsbouwmeester Burgersdijk in de neorenaissancestijl; 

5] het gebouw stedebouwkundig gezien op een markant punt gelegen is, namelijk op de 

hoek Patersteeg/ Groeneweg; 
6] op het schoolplein een aantal monumentale linde- en kastanjebomen staat. 

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

dat volgens dit bestemmingsp lan de grond waarop het object staat de bestemming Openbare en 

Bijzondere Doeleinden en Wonen heeft; 

dat het object in gebruik is als streekarchief; 

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 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 Groeneweg 30, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 3549, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijv ing. 

GOU?~ · 16 FEB. 1999 
L em · }ster en wethouders voornoemd, \;~';~G~~s. de burgemeester, 
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V~rz.: 

datum: 1 5 DEC, 1998 

De Monumentencommissie brengt herbij advies uit over Groeneweg 30/ Patersteeg 1-1a 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 tevens opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project uitgevoerde inventarisatie 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Groeneweg 30/ Patersteeg 1-1a te Gouda. 

In de openbare vergadering van 5 oktober 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over 
dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Al in 1475 wordt de Groeneweg vermeld. De straat dankt zijn naam aan het groene karakter gedurende lange 
tijd. In 1713 zegt geschiedschrijver lgnatius Walvis er het volgende over: "onbestraat en inzonderheid aan't 
zuideinde onbetimmerd, was een groen bewassche pad, wiens waterkaden als noch onbeschoeid liggen. 
Oude luiden zegd Tomberg, dat de straten weinig betreden meest groen bewassen waren". Pas na de 
middeleeuwen werd de straat aan twee kanten bebouwd en tot circa 1900 liep een gracht langs de westzijde. 
Rond de eeuwwisseling werd de gracht gedempt. 
De naam Patersteeg dateert van 1649, al werd de steeg daarvoor en erna ook wel "Collatiebroeders-of 
Cappelsteeg genoemd. De steeg scheidde het terrein van het Collatiebroedersklooster met de Jeruzalemkapel 
(noordzijde) van het terrein 'van het Sint Margrietklooster, waar nu het weeshuis staat (zuidzijde). 
In 1884 ontwierp de stadsbouwmeester Burgersdijk het huidige schoolcomplex langs de Groeneweg waarbij 
een negentiende-eeuwse vleugel langs de Patersteeg werd ingepast. Het complex bestond uit een 
hoofdgebouw langs de Groeneweg, een gymnastiekzaal op het schoolplein en een woning voor het hoofd van 
de school aan de Jeruzalemstraat 11. 
Jeruzalemstraat 11 werd in 1989 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De vleugel langs de 
Patersteeg werd in 1993. vervangen door nieuwbouw en ingericht als depot van het Streekarchief. De 
gymnastiekzaal werd in de loop der tijd aangepast aan de nieuwe functie van oefenruimte van het plaatselijke 
fanfarecorps. 



Slechts het schoolgebouw langs de Groeneweg is voor het grootste deel nog intact en derhalve 
beschermenswaardig. De gevel langs de Groeneweg had oorspronkelijk twee trapgevels, maar deze zijn in 
1954 vervangen door de huidige eenvoudige tuitgevels. Deze gevel stond tot de demping in het water van de 
Groeneweggracht. De borstwering??? is dan ook nog altijd voorzien van een laag ??? tegen vochtdoorslag. 

Beschrijving 
In 1884 kwam dit schoolgebouw tot stand. Het bestaat uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping en het is voorzien van een samengesteld dak gedekt met zwarte verbeterde Hollandse 
pannen. Aan de achterzijde, aan het schoolplein, is een beuk toegevoegd die voorzien is van een plat dak. 
Alle gevels van dit bouwdeel hebben eenzelfde geleding. De gevels zijn verlevendigd met speklagen van gele 
baksteen, boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen in gele baksteen aangebracht. De plint is 
uitgemetseld en de borstwering is aan de bovenzijde afgesloten door een uitgemetselde waterslag. De gevels 
zijn aan de bovenzijde afgesloten door tandlijsten met gemetselde consoles van gele baksteen en een gootlijst. 
De gevel aan de Groeneweg heeft twee hoekrisalieten voorzien van tuitgevels en een middendeel. Beide 
risalieten zijn op de begane grond en de verdieping voorzien van drie vensters met zesruits roedenverdeling. 
Tussen de begane grond en de eerste verdieping is in beide risalieten een gevelsteen geplaatst met daarin het 
bouwjaar 1884. In beide topgevels bevindt zich een kozijn met openslaande deuren. Het middendeel heeft op 
de begane grond en de verdieping negen vensters met zesruits roedenverdeling. 
Meerdere sierankers zijn zichtbaar. 
De rechter kopgevel is een tuitgevel en heeft op de begane grond en de verdieping drie vierkante vensters. De 
linker kopgevel is een tuitgevel en voorzien van een portiek waarin twee deurkozijnen ter weerszijden van een 
vierkant venster zijn geplaatst. Boven de segmentbogen is in het midden een in gele baksteen uitgevoerde 
cirkel gemetseld. De opening van het portiek wordt overspannen door een stalen latei. Tussen de begane 
grond en de verdieping bevindt zich een verdiept veld waarin met gele en rode baksteen siermetselwerk is 
aangebracht. Op de verdieping zijn drie vensters met zesruits roedenverdeling geplaatst. Meerdere sierankers 
zijn zichtbaar. 
De gevel aan het schoolplein heeft eenzelfde gevelindeling als de voorgevel met uitzondering van de 
doorlopende waterslag op de begane grond. Op de begane grond bevinden zich vijf deurkozijnen met 
bovenlicht met roedenverdeling en drie gekoppelde kozijnen met achtruits schuiframen. In de gevel is een 
dichtgemetselde gevelopening te zien. Tussen de begane grond en de verdieping zijn rechthoekige en 
cirkelvormige roosters en een cirkelvormig venster geplaatst. De cirkels zijn afgezet met gele bakstenen 
rollagen. De verdieping bezit zeven gekoppelde kozijnen met achtruits schuiframen. Een oorspronkelijk venster 
is veranderd in een deurkozijn. 

De entree van het schoolplein wordt van de Groeneweg afgeschermd door een gemetselde tuinmuur en op 
het plein bevindt zich een aantal monumentale linde-en kastanjebomen. 

Waardering 
Het scholencomplex aan de Groeneweg 30/ Patersteeg 1-1a is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld vormt van een schoolgebouw uit het laatste kwart van de negentiende eeuw; 
2] de voorgevel zich goed voeg in de straatwand en alle gevels een evenwichtige indeling hebben; 
3] de detailleringen overwegend authentiek zijn; 
4] het is ontworpen door stadsbouwmeester Burgersdijk in de neorenaissancestijl; 
5] het gebouw stedebouwkundig gezien op een markant punt gelegen is, namelijk op de hoek Patersteeg/ 

Groeneweg; 
6] op het schoolplein een aantal monumentale linde- en kastanjebomen staat. 

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 
en hierbij eveneens het schoolplein te betrekken. 

Hoogachtend, 
- ~ Ä' f D~e -Q!"etaris, De voorzitte_w / M • 
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Behoort bij besluit van burgemees ter en wetho uders nr .98.29624, van 16 FEB. l~~~ 

Monumentnummer: 714 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
Groenewe2: 30 
n 1884 kwam dit schoolgebouw tot stand. Het bestaat uit een begane grond, een verd iep ing 

en een zolderverdieping en het is voorzien van een samengesteld dak gedekt met zwarte 
verbeterde Hollandse pannen. Aan de achterz ijde, aan het schoolp lein, is een beuk toegevoegc 
j ie voorzien is van een plat dak. 
14.lle gevels van dit bouwdee l hebben eenzelfde geleding. De gevels zijn verlevendigd me1 
i,peklagen van gele baksteen, boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen in gele bakstee r 
t:tangebracht. De plint is uitgemetseld en de borstwering is aan de bovenzijde afges loten doOJ 
een uitgemetselde waterslag . De gevels zijn aan de bovenzijde afgesloten door tand lijsten me1 
gemetselde conso les van gele baksteen en een gootlijst. 
De gevel aan de Groeneweg heeft twee hoekrisalieten voorzien van tuitgevels en een 
11iddendeel. Beide risalieten zijn op de begane grond en de verd iep ing voorzie n van drie 
vensters met zesruits roedenverde ling. Tussen de bega ne grond en de eerste verdieping is in 
beide risa lieten een gevelsteen geplaatst met daarin het bouwjaar 1884 . In beide topgeve ls 
bevindt zich een kozijn met openslaande deuren. Het middendee l heeft op de begane grond en 
:Ie verdieping negen vensters met zesruits roedenverdeling. 
\lleerdere sierankers zijn zichtbaar. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): gemeente Gouda (dienst VEO) 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3549 

KADASTRALE AANDUIDING 



vervolg omschrijving Groeneweg 30 

De rechter kopgevel is een tuitgeve l en heeft op de begane grond en de verdiep ing drie 
vierkante vensters. De linker kopgevel is een · tuitgevel en voorzien van een port iek 
waarin tv,ree deurkozijnen ter weerszijden van een vierkant venster zijn geplaatst. Boven 
de segmentbogen is in het midden een in gele baksteen uitgevoerde cirkel gemetse ld. De 
opening van het portiek wordt overspannen door een stalen latei. Tussen de begane 
grond en de verdieping bevindt zich een verdiept veld waarin met gele en rode baksteen 
siermetselwerk is aangebracht. Op de verd ieping zijn drie vensters met zesruits roeden
verdeling gep laatst. Mee rdere sierankers zijn zichtbaar. 
De gevel aan het schoo lplein heeft eenzelfde gevelindeling als de voorgevel met 
uitzondering van de doorlopende waters lag op de begane grond. Op de begane grond 
bevinden zich vijf deurkozijnen met bovenlicht met roedenverdeling en drie gekoppelde 
kozijnen met achtruits schuiframen. In de gevel is een dichtgemetselde gevelopening te 
zien. Tussen de begane grond en de verdieping zijn rechthoekige en cirke lvormi ge 
roosters en een cirke lvormig venster geplaatst. De cirkels zijn afgezet met gele bakste
nen rollagen . De verdieping bezit zeven gekoppelde kozijnen met achtruits schuiframen. 
Een oorspronkelijk venster is veranderd in een deurkozijn. 

De entree van het schoolplein wordt van de Groeneweg afgeschermd door een gemetse l
de tuinmuur en op het plein bevindt zich een aantal monumentale linde- en kastanjebo
men. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div -nu mmer 560546 

onderwerp correctie beperk ing gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 98.29624 d.d. 16 februari 1999 is de publiekrechte lijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

714 
Groeneweg 30 
gemeente Gouda GDA 01 C 3549 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet jui st te zijn om de volgende reden: 

Op het kadastrale perceel bevinden zich ook panden, die niet tot het monument behoren. De kadastrale 
aanduid ing had daarom GDA01 C 3549 gedeeltel ijk moeten zijn. Bovendien bevindt het monument zich ook 
op een gedeelte van het aangrenzende perceel C 3550. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Groeneweg 30 
te worden gevestigde op de percelen GDA 01 C 3549 gedeeltel ijk en C 3550 gedeeltelijk, zoals aangegeven 
op bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 7 april 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling GebÎ8dsontwikkeli ng, 

gemeente 
gouda 
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datum 14 apri l 2009 omschr ijving 

MONUMENTEN TEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeli ng: 
Behee r Openbare Ruimte 
Geo - informatie 

bezoekadres: 
An twerpseweg S 
2803 PB Gouda 

postadres; 
postbus 1086 
2800 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Groeneweg 30 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3549 en 3550 beide gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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monumentnummer 

714 


