
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.27452 

Overwegende, 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
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oor eensluidend afschrift 

Datum~ 1 JUN 2006 

Paraaf: 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98.772, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeente lijke monumentenlijst van het object 

Fluwelensingel 54-55, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7874, welk 

object eigendom is van De Jong Beheer Gouda B.V., Fluwelensingel 59, 2806 CC 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 vo lgt gewaardeerd is: 

Het object Fluwelensingel 54-55 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis van rond 1900 met invloeden van de 
jugendstil; 

- - c i::.;_2 ]_. 
3) 
4] 

de gevelinç1eli_nQ evenwichtig -is; ·· ·-:~-· · · 

de detailleringen oveiwegend intact zijn; 
de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Klein Amerika; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming bestemming 

Wonen I heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar gehoord is op 22 september 1998 en gelet op het verslag van de hoorzitting, 

geen bezwaar heeft 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 restau ratiebeleid 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 gaan tot plaatsing van het object Fluwelensingel 54 -55, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7874, op de lijs t als bedoeld in artikel 3 , eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 1 S JAN. 1999 
ster en wethouders voornoemd, 

\ 
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Voor eensluidend afschrift 

Datum!- 1 .JUN 200,6 

Paraat: 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

gemeente monumenten 
gouda· ·commissie 

correspondentie-adre s: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0 182 - 58810 1 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA 

Onderwerp : 
Fluwelensingel 54-55 

Geacht college, 

Inleiding 

■ 1P·1, ----- ~ ----,·---==--, 
ING~KOMEf\l SECTOR~ o 
2 0 NOV.1998 Naar: Ontv.: Verz.: 

Ontvangstbtl( .: L 

Afdoen voor: _-llïlll=+~':-1 · __ 1 
. -. ---~ -·· .. . . ... -··· . __ I ______ _ 

tel ./doorkiesn r.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98. 772 

datum: 18 ,Jov, 1998 

98.027452 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelensinge l 
54-55 te Gouda . 
De comm issie 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. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisat ie ten 
behoeve van het Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentel ijke 
monumentenlijst van Fluwelensingel 54-55 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 1586 wordt de naam Fluwelencingel vermeld. Onduidelijk is de herkomst ervan . 
Het betreft hier een dubbel woonhuis dat tussen 1911 en 1913 in opdracht van Jan van Ham & 
cons. in de trant van de Jugendstil tot stand kwam. Tot die tijd bevond zich hier een blekerij . 

Beschrijving 
Dubbel woonhuis van kort na 1910 met aan elkaar gespiegelde gevels. Beide panden bestaan uit 
een souterrain , een begane grond, een verdieping en een zolder en bezitten een bakstenen 
trapgevel en een zadeldak gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen. Hier wordt numme r 54 
beschreven. 

De begane grond bezit een deels gepleisterde borstwering waarin twee ventilatie-openingen. 
Erboven bevinden zich links twee schuifvensters . Rechts bevindt zich een met 55 gedeeld getoogd 
portiek. In de achterwand bevindt zich links een kozijn met deur en bovenlicht. Twee hardstenen 
treden leiden naar deze entree. 



De verdieping bezit drie schuivensters. Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen met gele 
bakstenen aanzet- en sluitstenen gemetseld. De boogvelden van de vensters zijn gevuld met 
siermetselwerk. De bovenramen van nummer 55 zijn alle gevuld met glas-in-lood. 
Het pand is voorzien van een trapgevel waarvan elke trede wordt bekroond door een gedecoreerde 
opzetstuk. Beide buitenste en de middelste trede zijn yoorzien van een uitkragende penant. 

Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel van het blok is opgetrokken in gele baksteen, blind en verlevendigd met rode 
speklagen. Aan de bovenzijde is de gevel afgesloten met een gootlijst. 

Achtergevel 
De achtergevel is opgetrokken in gele baksteen en tegen de begane grond zijn verschillende 
aanbouwen neergezet. De verdieping is gespiegeld en bezit per pand twee T-vensters en een 
kozijn met twee deuren en een bovenlicht. Op zolder bevindt zich een venster met twee klepramen. 
De topgevels zijn beide afgezet met windveren en een gevelmakelaar. 

Waardering 
Het object Fluwelensingel 54-55 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis van rond 1900 met invloeden van de 

jugendstil; 
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. 

Logachtend , 

i: ~cretarfs) De voorzit~ 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders ru.98.27452, van 1 9 JAN~ 1999 

Plaatselijke aanduiding: Gouda 

Monumentnummer: 697 

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRJNING VAN HET MONUivfENT. 
~luwelensin2:el 54-55 
Dubbel woonhuis van kort na 1910 met aa n elkaar gespiege lde gevels. Beide panden bestaan 
lit een souterrain, een begane grond, een verdieping en een zolder en bezitten een bakstenen 
rapgevel en een zadeldak gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen. Hier wordt nummer 

64 beschreven. 
De begane grond bezit een deels gepleisterde borstwering waarin twee vent ilati e-openingen. ,~ 
Erboven bevinden zich links twee schu ifvensters . Rechts bevindt zich een met 55 gedeeld 
getoogd portiek. In de achterwand bevindt zich links een kozijn met deur en bovenlicht. Twee . \ 
b.ardstenen treden leiden naar deze entree. .Ja 

De verdieping bezit drie schuivensters. Bo ven alle geve lopeningen zijn segmentbogen ni'êt · 
gele bakstenen aanzet - en sluitstenen gemetse ld. De boogvelden van de vens ters zijn gevulc 
met siermetselwer k. De bovenramen van nummer 55 zijn alle gevuld met glas- in-lood . 
Het pand is voorzien van een trapgevel waarvan elke trede wordt bekroond door een 
gedecoreerde opzetstuk . Beide buitenste en de middelste trede zijn voorzien van een 
Uitkragende penant. 

Rechter zij gevel 
be rechter zij gevel van het blok is opgetrokken in gele baksteen, blind en ve rlevendigd me 
ode speklagen. Aan de bovenzijde is de geve l afgesloten met een gootlijst. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

E igenaar(s): De Jong Beheer Gouda B.V. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtig de: 

Gemeente: Gouda 
Sectie : A 
Nummer(s) : 7874 

KADASTRALE AANDUIDING 

., 



Vervolg omschrijving Fluwelensingel 54-55 

Achtergeve l 
De achtergeve l is opgetrokken in gele baksteen en tegen de begane grond zijn verschil
lende aanbouwen neergezet. De verdieping is gespiegeld en bezit per pand twee T
vensters en een kozijn met twee deuren en een bovenlicht. Op zolder bevindt zich een 
venster met twee klepramen . De topgeve ls zijn beide afgezet met windveren en een 
gevelmakelaar. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 529304 

onderwerp wijziging beperking gemeentelijk monument 
Fluwelensingel 54/55 

correctiebesl uit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 98.27 452 d.d. 19 januari 1999 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

697 
Fluwelensingel 54/55 
gemeente Gouda GDA 01 A 7874 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduid ing blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Bij dit gemeentelijk monument behoorden op moment van aanwijzing de percelen GDA 01 A 7874 
(gedeeltellijk) en A 7563 ( gedeeltelijk) . In het besluit wordt echter alleen het perceel A 7874 genoemd.De 
beperking voor het perceel A 7563 dient nog te worden toegevoegd. 

Inmiddels zijn beide genoemde percelen gesplitst 
Perceel A 787 4 is gesplitst in de percelen A 8655, waarop de beperking 'gemeentelijk monument' niet van 
toepassing is, en A 8652, waarop terecht de beperking 'gemeentel ijk monument' rust 

Perceel A 7563 is geplitst in de percelen A 8654, waarop terecht geen beperking rust, en A 8653 , waarop de 
beperking 'gemeentelijk monument' van toepassing is. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande : 

1. De beperking 'gemeentelijk monument' op het kadastrale perceel gemeente Gouda, sectie GDA 01 
A 8655 in te trekken . 

2. De beperking 'gemeentelijk monument' te vest igen op het kadastra le perceel gemeente Gouda, sectie 
GDA 01 A 8653 

tnj 
gemeente 

gouda 



Afgegeven d.d. 21 april 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Ge,biedsontwikkeling, ,. 
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