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o de inhoud van de brief van 11 januari 2006 nummer CH2006 .503 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekk ing tot het aanwijzen als gemeente lijk monument van het object Groeneweg 32, kadastraal 
bekend gemeen te Gouda , sectie C 3918 (gedeel telijk) , we lk object eigendom is van Het Vereenigd 
Wees- en Aa lmoezen iershuis te Gouda, waaru it blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoa ls 
beschreven in de bijgevoegde redengevende beschr ijving ; 

o het feit dat het object aan de hand van de selectiecriteria voor Gemeentel ijke monumenten en 
Gemeenteli j ke monumenten van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld in de de Nota Cultuurhistorie 
2004 , bijlage 8, als volgt gewaardeerd is: 
het object Groeneweg 32 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een dee l van een voorma lig weeshuis met stijlkenmerke n van 
eclecticisme uit 1876; 
2.de gevelindeling nog gaaf is en grotendeels oo rspronke lijk is; 
3.de detaillering ambachteli jke vaardighe id vertoont en nog grotendeels oorspronkelijk is; 
4.het een ensemble vormt met het Weeshuis Spieringstraat 1; 
5.het onderdee l is van de historische gevelwand aan de Groeneweg ; 
6.het is ontworpen door de Goudse architect H.J . Nederhorst. 

o het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monume nten 
Inventarisa tie Project; 

o het feit dat de voormalige projectgroep Cultuuree l- en Havenkwartier en Facil itaire Zaken ( Vastgoed) , 
optredend namens gemeente Gouda (de eigenaar) zijn gehoord , en dat geen bezwaren naar voren zij n 
gebrach t; 

o het feit dat verande ring van het beschermde object en aanpassing aan een doelmat ig gebruik ervan in 
principe mogelij k blijft na aanwijzing als gemeentelijk monument ; 

o het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaura tiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3. 1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

o het feit dat bij restaurat ie van monumentale onderdelen de Subs idieve rordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

o de Verordening inzake Monumenten en Archeo logie 2003 ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het object Groeneweg 32, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie C, 3918 (gedeeltel ijk) ; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijv ing. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Buraemeester en wethouders voornoemd , 

2 7 OKT 2009 

-
7' burgemeester W.M. Cornelis 

, secretaris Ors. L.A.M. BakKer 

verzonden : 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschr ift schort de werk ing van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden beslu it mee te sturen en kenbaar te make n op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethoude rs, Centraal Juridische 
Afdeling , Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissem entsrechtbank, postbus 20302 , 2500 EH 
Den Haag, om het treffen van een voor lopige voorz iening verzoeken. 
Voor de behande ling van een dergelijk verzoek is gr iffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt 
ter betaling een acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouder s, 
nummer 568126, van 

monumentnumm er 850 

plaatselijk e aanduid ing: Gouda 
Groeneweg 32 

omschrijving van het monument 

■ 
bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

2 7 OKT 200g 

Groeneweg 32, Gouda, vleuge l van het voormalig weeshuis (achterv leugel) 
Bouwjaar: 1876 
Arch itect: H.J. Nederhorst . 
Bouwtekeningen: Gouda , Groene Hart Archief, archief 439, inv nr. 4 18-420 (verbouwing 1991-1994) 

Groeneweg 32, de vleugel van het voorma lige weeshuis vormt een ensemb le met Rijksmonume nt 
Spieringstraat 1 (monumentnummer 16920). 

Omschrijving 

Vleugel van het voormalige Weeshuis, nu in gebruik als archiefdeel van het Groene Hart Archief , in drie 
bouwlagen en zolder, afgedekt door een zadeldak met grijze Hollandse pannen . De gevels zijn opgemetseld 
uit rode baksteen in kru isverband en voo rzien van lisenen . In tegenstelling tot de zijgevel aan de Patersteeg 
die hoofdzakelijk blind is, zijn de twee andere geve ls rij l< gedecoreerd . De geve ls aan de binnenp laats en 
aan de Groeneweg zijn bij de vensters voo rzien van strekl<en of halfronde bogen met witgeschilde rde 
kunststeenachtige aanzet- en sluitstenen . Deze gevels zijn tevens voorzien van witgeschilderde 
l<unststeenachtige spel<lagen en cordonlijs ten, meerdere rijen sier lijke ijzeren muurani<ers en van een 
tandlijst bij de goot. De schu ifvensters hebben een roedeve rdeling. Deze vorme ntaal sluit aan bij de gevels 
van Spieringstraat 1 en Groeneweg 30. 

vervo lg van omschrijving op pagina's 2 tlm 4 

kadastra le tenaamst elling 

eigenaar(s) Het Vereen igd Wees- en Aalmoezeniershu is 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. C 

3918 gedeeltelijk 
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vervolg van de omschrijving Groeneweg 32 

Gevel aan de Groeneweg 

De oostgevel aan de Groeneweg, heeft rechts een risalerend deel met een trapgevel. Op de begane 
grond rechts heeft de gevel in het risalerende deel drie schuifvensters in een gezamenlijke boognis. In het 
symmetr ische linker geveldeel z ijn in het midden een deur , aan weerszijden twee schu ifvensters en een 
rondvenste r in een boogn is. De houten deur heeft vertica le latten en een sierlijk metalen geheng . Bij het 
maaiveld zij n half zichtba re kru isankers. Op de eerste verdieping zijn in het risalerende deel rechts twee 
schuifvensters . Links daarvan zijn symmetrisch vijf schruifvensters met een strek en aan weersz ijde een 
rondvenster. Op de tweede verdieping zijn in het risalerende dee l rechts twee schuifvensters met een 
rondboog boven licht en in een gezamenlijke boog nis die is voorz ien van een cirkelvorm ig reliëf. Links 
daarvan zijn symmetrisch vijf schuifvensters met een rondboog boven licht en aan weerszijde een 
rondvenster . Op verschi llende plekken in de geve l bevinden zich sierlijke muurankers. De trapgevel is 
voorzien van een rondvenster en een dubbe l getrapt motief dat wordt geaccentueerd door 
natuursteenachtige sluitstenen en lijststukken. De witgesch ilderde goot lijst links is voorzien van gesneden 
gootkossen . Langs de goot is een lijst van siermetselwerk met onder meer een tand lijst. 
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vervolg van de omschrijv ing Groeneweg 32 

De westgevel aan de binnenplaats heeft op de begane grond een vrijwel door lopende reeks vensters en 
links een deur met een regelmatige roedeverde ling. Tegen de gevel is een eenlaagse witgesch ilderde 
colonnade met een rij kolommen . De constructie van deze voorbouw is voorzien van diverse profileringen 
waaronder pilasters met een kapiteel en voluten. Op de eerste verdieping heeft de geve l een regelmatige 
reeks van vijf schuifvensters met een strek . Boven het middelste venster is een jaarsteen met het opschrift 
'ANNO MDCCCLXXVI' dat verw ijst naar het oorspronkelijk bouwjaar: 1876. De regelmatige reeks van vijf 
vensters van de tweede verdieping zijn voorzien van een bovenlicht met rondboog. Langs de 
witgeschilderde gootlijst met gesneden gootk lossen loopt een lijst van siermetselwerk met onder meer een 
tandlijst. Rechts in deze gevel is een vrijwel blind gevelvlak, in een afwijkende baksteen en zonder witte 
banden, dat is voorz ien van vent ilatiegaten. 

J 

Zijgeve l aan de Patersteeg Zicht op de gevel van de binnenhof 

De zijgevel langs de Patersteeg, aan de noordzijde, is onderdeel van het gevelvlak van het 
weeshuiscomplex aan de Spieringstraat. De scheiding tussen de vleugel uit 1876 en de oudere voorbouw is 
te zien aan het metselwerk dat duidelijk van elkaar verschi lt, waarbij het metselwerk van de jongere 
achtervleugel regelmatiger oogt. Deze gevel is grotendeels blind. Links op de begane grond is een klein laag 
venster. In het gevelv lak zijn meerdere rijen sierlijke muurankers. Op de eerste verdiep ing is rechts de 
recente verb indingsgang met Groeneweg 30. Tegen de gevel is een historiserende armatuur van 
straatverlichting . De witgesch ilderde gootlijst heeft gesneden gootklossen. 

De terreinaanleg. Het pand maakt aan de Groeneweg deel uit van de gevelwand en ligt direct aan het 
trottoir. De noordgeve l aan de Patersteeg grenst aan een nauwe steeg. De westgevel met de eenlaags 
voorbouw is gebouwd aan de binnenplaats. Op de binnenp laats staan enkele loofbomen. 

Interieur. Het interieur is tijdens een restauratie ( 1968 - 1976) grotendee ls vern ieuwd en bevat geen 
monumentale waarden. 
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vervo lg van de omschrijving Groeneweg 32 

Detail van de gevel van de binnenhof 

Situatie oktober 2005 
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MONUMENTENTEKENING 
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