
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Af d. : S.V.M. 

Nr .: 98.29625 

Voor een.§l~id1tffla000ftitt 

Datum: 1 . !UN ZOO 

Paraaf: 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 5882 11 
telefax 0182 - 588464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; i l MAART 1999 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998 , nr. MC98. 796, van de Monumentencom

miss ie met betrekking tot het plaatsen op de gemeen t elijke monumentenlijst van het object 

Groeneweg 60, kadastraal bekend gemeente Gouda, sect ie C, nummer(s ) 4187, welk object 
eige ndom is van ________________________________ ___r 

is gebleken dat het object cu ltuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschri jv ing; 

dat het object aan de hand van de select ie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opge no men in de Monu mente nnota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cult uur histo rische 

kwal ite it en" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Groeneweg 60 is van belang omda t: 

1) het een goed voorbee ld is van een negentiende-eeuws woonhuis met een gevel uit het 

eerste kwart van de tw intigste eeuw in de sti jl van de neore naissance; 

21 de gevelindeli ng evenw ichtig is; 

3] de detailler inge n overwege nd intact zijn ; 

4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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

dat volgens d it 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 eigenar en niet verschenen zijn op de hoor zitting en geen bezwaar hebb en gemaakt tegen 

het voo rneme n tot dit beslu it; 



- 2 -

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanp assi ng aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumente nnota; 

dat bij restaura t ie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsv ernie uwing van 

toepassing is ; 

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

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monume nte nverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Groeneweg 60, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 4187, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monum entenverordening; 

Il . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 16 FEB. 1999 ~::m )ester en wethouders voornoemd, 
~~ec/4~ari,s., de burgemeester, 
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Geacht college, 

Inleiding 

Ons kenmerk: MC98. 796 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Groeneweg 60 
te Gouda. 
De commiss ie is van mening, dat handhaving van het historisch karakterist ieke beeld ter plaatse 
mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenl ijst van Groeneweg 60 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 gesch iedenis 
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". 
In de eerste helft van de negentiende eeuw lag hier een tuin. Rond 1850 verrezen er op dit terre in 
enkele huizen. De gevel werd rond 1915 herbouwd. 

Beschrijving 
Negentiende-eeuws woonhu is met een gevel van rond 1915 bestaande uit een begane grond en 
een zolderverdieping en voorzien van een zadeldak gedekt met rode oude Hollandse pannen. De 
lijstgevel is opgetrokken in rode baksteen verlevendigd met gele bakstenen ruiten, bogen en 
speklagen. De pui is gepleisterd en voorzien van schijnvoegen en -strekken . 
De begane grond bezit links een gekoppeld kozijn met gedecoreerde tussenst ijl en twee schuifra
men en rechts een kozijn met gedecoreerde stijlen, een deur en een bovenlicht. 
De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde water lijst die tevens als lekdorpel 
voor het erboven gelegen venster fungeert. Het venster bezit in het midden een schuifraam en aan 
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weerszijden een smal schuifraam. Erboven is een hoge rondboog in gele en rode bakstenen 
gemetse ld. Ook het boogveld is gevuld met siermetselwerk in rode en gele bakstenen. Boven de 
rondboog is een decoratief element in gele baksteen gemetseld. Alle bovenramen zijn gevuld met 
glas-in-lood. 
Aan beide zijden van de gevel is ter plaatse van de zakgaten tussen dit pand en beide buurpanden 
een hemelwaterafvoer met vergaarbak geplaatst. 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot. 

Waardering 
Het object Groeneweg 60 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een negentiende-eeuws woonhuis met een gevel uit het 

eerste kwart van de twintigste eeuw in de stijl van de neorenaissance; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen overwegend intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

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, 

- --.... 
De voorzitter ,A" Qe sèGi:etaris, 


