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Voor eensluidend afschrift 

Datulll':' 1 JUN 2006_ 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; Paraat: 

Overwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98. 773, van de Monumentencom

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

Fluwelensingel 87, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7862, welk object 

eigendom is van Gijg Beheer B.V., Fluwelensingel 86, 2806 CE 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 Fluwelensingel 87 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis van rond 1900 in de stijl van de 
neorenaissance; 

2] 

<.: .. ::-3] 
4] 

5] 

de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zij~; · 

het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Kort Haarlem; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Kantoordoeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als kantoor; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en 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 restauratiebeleid 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 Fluwelen singel 87, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie A, nummer(s) 7862, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA , t9 JAN. 1999 
BurgeJester en wethouders voornoemd, 
de s~;~ris, de bur~emeester, 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelensingel 
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. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten 
behoeve van het Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 

( monumentenlijst van Fluwelensingel 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 geschieden is 
Al in 1586 wordt de naam Fluwelencingel vermeld. Onduidelijk is de herkomst ervan. 
Hier betreft het een woonhuis , dat werd gebouwd in 1897 in opdracht van de leraar Adrianus 
Roozeboom . 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1897, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping . Het 
pand bezit een bakstenen gevel met gestucte sierblokken, een hardstenen borstwering en een 
hoekrisaliet rechts. Het pand heeft een langgerekt mansardedak dat deels met rode en deels 
gesmoorde oude Hollandse pannen is gedekt. 
De pui bezit links twee schuifvensters met voorzetramen en rechts een korfboogvormig portiek met 
in de achterwand een kozijn met oorspronkelijke gelakte deur, kalf en een bovenlicht. Beide 
zijwanden zijn betegeld. Boven de gevelopeningen zijn segmentbogen met diamantkoppen als 
sluitstenen gemetseld . De boog boven het portiek is van meer gestucte stenen voorzien . De 
boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. 
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De borstwering van de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
waterl ijst , die tevens als lekdorpel voor de drie erboven gelegen schuifvensters fungeert. Boven 
beide linker vensters zijn segmentbogen met gestucte sluitstenen gemetseld. Boven het rechter 
schuifvenster bevindt zich een korfboog met gestucte sierstenen. 
Het linker geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een geprofileerde 
gestucte architraaf, een bakstenen fries met gestucte ruiten en een geprofileerde gootlijst op vier 
gedecoreerde consoles. 
De risaliet wordt bekroond door een tuitgevel boven twee op gedecoreerde gestucte kraagstenen 
vertrekkende penanten. Beide penanten worden bekroond door voluten waarboven een hoger 
opgaand bakstenen blok met deksteen. De linker deksteen wordt bekroond door de oorspronkelijke 
bol. De rechter bol is verdwenen. De tuitgevel is afgezet met trapsgewijs aangebrachte gestucte 
blokken en een gestucte band op gedecoreerde consoles en met gestucte gedecoreerde 
bekroningen. De tuit wordt bekroond door een gestucte siervaas. In het midden van de topgevel is 
een rondboogvormige nis geplaatst waarin een venster met draairaam. 
In het dakvlak boven het linker geveldeels staat een dakkapel met een plat dak en twee gedeelde 
draairamen. 

Linker zijgevel 
De linker zijgevel is opgetrokken in gele baksteen en op de begane grond gepleisterd. De pui bezit 
vier vensters met onder- en bovenramen. Het rechter venster is smal en bezit nog het 
oorspronkelijke schuifvenster. De verdieping bezit vier even brede vensters met onder- en 
bovenramen . Ter plaatse van de verdieping- en de zoldervloer is een reeks muurankers zichtbaar. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst. 

Achtergevel 
De achtergevel is links recht afgesloten en rechts voorzien van een topgevel die de vorm van het 
mansardedak volgt. De begane grond bezit links een fvenster met onder- en bovenraam en een 
kozijn met deur en bovenlicht. Rechts bevindt zich een serre met plat dak. De linker zijde van de 
serre bevat een onder- en gedeeld bovenraam. De voorzijde van de serre bezit drie onder- en 
bovenramen en de rechter zijde wordt gevormd door de doorlopende gepleisterde zijgevel van het 
pand. 
De verdieping bezit links een venster met onder- en bovenraam en rechts een recente vensterpartij 
met erboven een segmentboog. 
De zolder bevat een venster met twee gedeelde draamramen. 

Waarder ing 
Het object Fluwelensingel 87 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis van rond 1900 in de stijl van de 

neorenaissance ; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
5] 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, 

b~ Jec,f eWris, De voorz~ 


