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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 15 december 1998, nr. MC98.798, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeente lijke monumentenli j st van het object 

Groene weg 85-87, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1218 (nr. 85), welk 

object eigendom is van Firma W. Jansen en Zn. gevestigd te Gouda, Doelenstraat 11, 2801 PW 

Gouda en nummer(s) 4222 (nr.87) welk object eigendom is van -==::::::::::::_-_-_-_-_-_-_ -_ -_ -_--

.__ ____ ,, 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 vo l cultuurhistorische 

kwaliteiten" als vo lgt gewaardeerd is: 

Het object Groeneweg 85-87 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbee ld is van een twee woonhuizen van voor 1 850 met een gevel uit 

het eerste kwart van de tw int igste eeuw; 

2] de gevel indeling evenwicht ig is; 

3] de gevels zich goed voegen in de straatwand; 

4] tegen de achterzijde een zeventiende-eeuwse aanbouw staat; 

5] vooral Groeneweg 85 een bijzondere middeleeuwse geschiedenis kent met het 

zogenaamde arme fratershuis op deze plaats. 

dat het C?bject ligt in het geb ied van het bestemmingsplan Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsp lan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als werkplaats; 

dat de bouw kundige toe stand van het object slecht is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben 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 restaurat iebe leid 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 gaa n tot plaatsing van het object Groeneweg 85-87, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 1218 (nr.85) en 4222 (nr.87), op de lijst als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverorden ing; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 16 FEB. 1999 ---, 
\
~urgem(/ester en wethouders voornoemd, 

de seci;ètaris. de burqemeester, 
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Geacht college, 

Inleiding 

De Man umentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Groeneweg 85-87 
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 85-87 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 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 inzonderheid 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" . 

Geschiedenis 85 
In de middeleeuwen stond ter plaatse van Groeneweg 85 het Armefraterhuis. Dit werd in 14 75 door 
enkele Goudse particulieren aan de Groeneweg opgericht als internaat voor "arme clercken", niet 
bemiddelde clerici-in-opleiding . De lessen volgden zij op de stadsschool en ze woonden in een huis 
aan de Groeneweg. Op het erf stond tevens een eigen kapel. Het complex bestond uit een bouwdeel 
aan de straat en een vleugel haaks daarop (L-vormig) . 
In 1573 werd het Armefraterhuis opgeheven. De goederen werden toegewezen aan de Heilige Geest
meesters, die het complex verhuurden. De kapel stortte weldra in en het vrijkomende erf werd toen 
aan particulieren verhuurd . De kerk wordt echter nog in 1605 genoemd als belending van het 
toenmalige buurpand ter plaatse van Groeneweg 87. 
In 1629 was het pand eigendom van de plateelbakker Thijs Harmenszn. In 1765 kreeg ene Joost 
Bloed het pand in handen en hij liet het in 1793 na aan Joost Bloed de Jonge en Anthonie Bloed. De 
laatste bezat het pand rond 1820 (begin kadaster) nog steeds. 



De breedte van het pand in 1785 was 10 voet (ruim 3 m). In het negentiende-eeuwse kadaster worden 
geen verbouwingen vermeld, maar de gevel zal net als die van het buurpand nummer 87, rond 191 o 
zijn gewijzigd. 

Geschiedenis 87 
In 1480 is op deze plaats sprake van 'twee cameren' aan elkaar, in 1500 wordt gesproken van twee 
cameren 'an malcander', in 1509 wordt de helft van 2 cameren aan de naburige arme fraterkens 
verhuurd. De breedte van het pand was in 1785 10 voet en 4 duim (ruim 3 m). Het huidige pand werd 
rond 1910 verbouwd waarbij onder meer de voorgevel werd gewijzigd. 

Beschrijving 
Groeneweg 85 
Woonhuis van voor 1850 met een voorgevel van rond 1910 bestaande uit een begane grond, een 
verdieping en een zolder. Het bezit een gepleisterde lijstgevel met schijnvoegen en -strekken en is 
voorzien van een zadeldak met voorschild gedekt met rode oude Hollandse pannen. 
De begane grond bevat links een kozijn met recente deur en smal bovenlicht en rechts een schuifven
ster met bovenraam met drieruits roedenverdeling. 
De verdieping is voorzien van een kozijn met twee draairamen. Boven dit venster bevindt zich in het 
midden van de gevel een oeil de boeuf omgeven door een geprofileerde lijst. 
De gevel is aan de bovenzijde door een geprofileerd'e kroonlijst afgesloten. 

De achtergevel is vanaf zolderniveau zichtbaar en bezit een klein venster met klepraam en erboven 
een dichtgezet venster. 

Groeneweg 87 
Woonhuis van voor 1850 met een voorgevel van rond 1910 bestaande uit een begane grond en een 
verdieping. Het bezit een gepleisterde lijstgevel met schijnspeklagen en segmentbogen waarvan de 
boogvelden zijn gevuld met een lijnenpatroon. Het schilddak is gedekt met rode oude Hollandse 
pannen . 
De begane grond bevat links een kozijn met recente deur en bovenlicht en rechts een venster met een 
onderraam met een drie- en een bovenraam met vijfruits roedenverdeling. 
De verdieping is voorzien van een venster waarvan het onderraam is gedeeld en het bovenraam een 
drieruits roedenverdeling bezit. 
De gevel is aan de bovenzijde door een geprofileerde kroonlijst afgesloten. 

Achtergevel 
De achtergevel is niet zichtbaar. 

Inwendig 
De panden aan de Groeneweg bezitten eenvoudige balkenplafonds en houten vloeren. Nummer 87 
bezit een met kraaldelen betimmerde kap en van nummer 85 is de kap bekleed met behang. Beide 
casco's zijn nog vrijwel intact. De trappen en tussenwanden zijn verdwenen. 

Achteraan bouw 
Tegen de achterzijde staat een aanbouw die ouder is. Deze kan uit de zeventiende eeuw dateren en 
bestaat uit een begane grond en een kap met schilddak (rode Hollandse pannen). In de gele 
ijsselstenen gevel bevinden zich nog kozijnen van deuren en vensters, waarboven rollagen zijn 
gemetseld. Dit object staat evenwijdig aan de achtergevels van Groeneweg 85-87 en loopt door tot 
achter Groeneweg 89. Het lange achterschild is vermoedelijk met de bouw van die voorpanden, 
ingekort. 

Waardering 
Het object Groeneweg 85-87 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een twee woonhuizen van voor 1850 met een gevel uit het 

ee rste kwart van de twintigste eeuw; 
2] de gevelinde ling evenwichtig is; 
3] de gevels zich goed voegen in de straatwand; 
4] tegen de achterzijde een zeventiende-eeuwse aanbouw staat; 
5] vooral Groeneweg 85 een bijzondere middeleeuwse geschiedenis kent met het zogenaamde 

arme fratershuis op deze plaats. 



Conclus ie 
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, 

~ecretaris, De voorzitte.A" 


