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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98. 797, van de Monumentencom

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

Groeneweg 62-64, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2073 (nr.62), welk 
object eigendom is van _______________________ .,; en nummer(s) 

4230 (nr.64) welk object eiegndom is van de heer L. van de Water, Groeneweg 64, 2801 ZE 

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 62-64 is van belang omdat: 

11 het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis uit het eerste kwart van de 

twi ntigste eeuw in de trant van de neorenaissance; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detail leringen overwegend intact zijn; 

4) de gevels zich goed voegen 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 woningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar van Groeneweg 62 niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft 

gemaakt teg en het voornemen tot dit besluit; 

dat de eige naar van Groeneweg 64 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 moge lijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij rest auratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepass ing 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 62 -64, kadastraal bekend 

gemeente Gouda , sectie C, nummer(s) 2073 (nr.62) en 4230 (nr.64), op de lijst als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monum entenve rordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

GOUDA, 16 FEB. 1999 

~ ~·: ·m~lster en wethouders voornoemd, 

~~•~ecr;.faris, de burgemeester, 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Groeneweg 62-64 
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. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Groeneweg 62-64 te Gouda. 

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

Beknopte geschiedenis 
Al in 14 75 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 inzonde rheid aan't zuideinde onbetimmerd, was een groen bewassche pad, wiens waterkaden als 
noch on beschoeid liggen. Oude luiden zegd Tom berg, 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 terrein 
enkele huizen . 
Dit dubbele woonhuis in de trant van de neorenaissance kwam in 1915 tot stand in opdracht van 
timmerman Hendr ik Hoogendoorn en cons. 

Beschrijving 
Dubbel woonhuis van 1915 elk bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping en voorzien 
van een mansardedak . Dat van nummer 62 is gedekt met gesmoorde en van nummer 64 met rode 
oude Hollandse pannen. Beide ingezwenkte gevels zijn opgetrokken in rode baksteen verlevendigd 
met gele bakstenen speklagen . Beide gevels zijn gespiegeld. Hier wordt nummer 64 beschreven. 
De begane grond bezit links een gekoppeld kozijn met twee schuiframen en rechts een kozijn met 
deur, geprofileerd kalf en-bovenlicht. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters. Boven de gevelopeningen zijn segmentbogen met 
gele aanzet- en sluitstenen gemetseld . De boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. 



Aan de rechterkant van beide gevels is ter plaatse van de zakgoot met het buurpand een hemelwater
afvoer met vergaarbak geplaatst. 
Beide topgeve ls zijn ingezwenkt en afgezet met siermetselwerk en een rollaag 
De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten doo r een bakstenen fries met gele bakstenen velden en 
een bakgoot. 

Waardering 
Het object Groeneweg 62-64 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw 

in de trant van de neorenaissance ; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen overwegend intact zijn; 
4] de gevels zich goed voegen 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. 

~chtend , 

f De sècretaris . De voorz-..4" 


