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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 2 september 1999, nr. MC99.525, van de Monumentencom

missie met betrekk ing t9t het aanwijzen tot gemeentelijk monument en het registreren op de 

gemeentel ijke monumentenlijst van het object Lange Tiendew eg 34, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 2739, welk object eigendom . is van mevrouw .__ ____ _. 

is gebleken dat het object cultuurhistorische 

waarde he_eft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunsr, zoals 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het objec~ Lange Tiendeweg 34 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woon/winkelpand met een waarschijnlijk zeventiende

eeuwse kern waarvan de gevels in het laatste kwart van de negentiende eeuw zijn 

gewijzigd; 
2) de gevelindeling van vooral de voorgevel evenwichtig is; 
3) de detailleringen overwegend intact zijn; 
4] de pui nog authentiek is; 
!3] de gevels zich goed voegen in de straatwanden; 
6} de waarschijnlijk grenen jukbalken nog intact zijn; 
7) het pand markant gelegen· is op de hoek van de Lange Tiendeweg en de Jeruzalemstraat. 

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

dat vo lgens dit bestemmingsplan de grond waarop f-iet object staat de bestemming Wonen en 

Centrumdoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning/ winkel; 

dat de bouwkundige toest and van het object goed is; · 

dat de eigenaar _ niet gereageerd heeft op de brief _ va_n 8 september 1999 (nr. 99.20693) en geen 

bezwaar heeft gemaakt tege n het voornemen tot dit besluit; 
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dat aanwijzing tot gemeentelijk monument en registratie op de gemeentelijke monumentenlijst 

niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object en aanpassing aan een doelmatig 

gebruik niet mogelijk zoude n zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monum entennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening St adsvernieuwing 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 aanwijzing tot gemeentelijk monument en de registratie van het object 

Lange Tiendeweg 34 op de gemeentelijke monumentenlijst, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 2739, opnemen op de lijst als bedoeld in artikel 

3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 0 9 NOV. 1999 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 

VERZONDEN O 2 DEC. 1999 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Lange Tiendeweg 34 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 Lange Tiendeweg 34 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 30 augustus 1999 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over 
dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis . 
Een tiendweg is een evenwijdig aan de dijk lopende, binnendijks gelegen weg. De Lange Tiendeweg is, net als de 
Kleiweg, een pre-stedelijk element. Hij maakte deel uit van de achterkade van de eerste fase van de ontginning 
van Voor-Willens/Oude Gouwe vanuit de noordelijke oever van de Hollandse IJssel. 
Het pand bezit op de eerste verdieping grenen(?) jukspanten, die duiden op een oude kern, wellicht zeventiende
eeuws. In 1990 werd de kap gerestaureerd en bovenop de bovengenoemde jukspanten werden bij die 
gelegenheid nieuwe spanten gezet. 
De gevels werden in de loop van de negentiende eeuw gewijzigd. In 1923 werd de bestaande pui in opdracht van 
Th. de Ruwe door aannemer H.J. Nederhorst verbolIWd tot wat het nu is. Aanvankelijk was de linker opening in 
voorgevel voorzien van twee schuiframen ten behoeve van een achterliggende woonkamer. De rechter 
openingen bevatten een etalageruit en twee deuren voor de achterliggende vvinkel. Vooral aan de zijgevel is 
zichtbaar dat het pand een oude kern bezit. 

Beschrijving 
Breed woonlvvinkelpand met waarschijnlijk zeventiende-eeuwse kern op de hoek van de Lange Tiendeweg en de 
Jeruzalemstraat bestaande uit een voormalig voor-en achterhuis met een gezamelijke kap. De kap bevat nog de 
originele jukspanten. 
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Het voorhuis bestaat uit een begane grond en een zolderverdieping. Het achterhuis uit een lage begane grond, 
een verdieping en een zolder. Het bezit een zadeldak met wolfseind, gedekt met gesmoorde geglazuurde oude 
Hollandse pannen. 
De gevels zijn in de loop van de negentiende eeuw gewijzigd. De voorgevel is een geschilderde bakstenen 
lijstgevel en de achtergevel is een tuitgevel die door een buurpand voor het grootste deel aan het oog onttrokken 
is. 

Voorgevel 
De begane grond bezit een winkelpui met doorlopende geprofileerde puibalk en drie gecannelleerde pilasters, die 
zijn aangebracht op een rusticamotief en voorzien van fantasiekapitelen. De pui is links gevuld met twee 
etalageruiten boven een borstwering en rechts een deur met eromheen een recent aangebracht raamwerk. 
De iets bredere linker etalage is voorzien van drie en de rechter etalage en het kozijn rechts van twee 
bovenlichten. 
De verdieping is voorzien van drie schuiNensters. Boven de vensters zijn strekken gemetseld. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

Zijgevel voorhuis 
De puibalk en de vensterbank van de winkelpui lopen in de zijgevel tot het achterhuis door. Er bevinden zich twee 
vensters met elk een etalageruit en twee bovenlichten. Rechts daarvan bevindt zich een kozijn met een deur en 
een bovenlicht dat horizontaal in drie is gedeeld. Deze gevelopeningen zijn van elkaar gescheiden en worden 
geflankeerd door in breedte wisselende iets uitspringende rechthoekige velden. Deze velden zijn ter 
verlevendiging rondom geprofileerd en op de hoeken van bollen voorzien. 
De verdieping is links voorzien van een door de daklijst brekend kozijn met een vaste rut Het platte dak 
hierboven sluit aan op het hoofddak. 
In het dakvlak staat rechts een lage langgerekte dakkapel met vijf kleine lichten. 

Zijgevel achterhuis 
Op de begane grond bevinden zich twee laaggeplaatste vierkante vensters met elk twee ramen. 
Op de verdieping zijn twee T-vensters aangebracht waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Boven 
alle vensters zijn strekken gemetseld. 
Het dakvlak bevat een brede dakkapel die voorzien is van een plat dak en aan de voorzijde is bekleed met 
schroten. De kapel bezit twee vensters met elk twee draai-en twee klepramen. 

Waardering 
Het object Lange Tiendeweg 34 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een wooniwinkelpand met een waarschijnlijk zeventiende-eeuwse kern 

waarvan de gevels in het laatste kwart van de negentiende eeuw zijn gewijzigd; 
2] de gevelindeling van vooral de voorgevel evenwichtig is; 
3] de detailleringen overwegend intact zijn; 
4] de pui nog authentiek is; 
5] de gevels zich goed voegen in de straatwanden; 
6] de waarschijnlijk grenen jukbalken nog intact zijn; 
7] het pand markant gelegen is op de hoek van de Lange Tiendeweg en de Jeruzalemstraat. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object eel1 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 secretaris. De voorzitte~ 1,---------------- ,1_, ---~ 


