
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.27449 

Overwegende, 

stadhti~ ;:; 
' . ' t" .;-:-' J~ 

markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Voor ~a~s~l\K\~chrift 
_ 1 ·]'11-r?nnB _ 

Datum: 

Paraat: 

dat uit de· inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98.775, van de Monumentencom

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

Fluwelensingel 93, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 8024, welk object 

eigendom is van N. Verdouw en Zonen B.V., Fluwelensingel 95, 2806 CG 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 93 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende 

·--~.,,;i";p-2] 
-~"aa::~3] 

4) 
5] 

eeuw in de stijl van de neorenaissance; 

de gev1::_lin~eling evenwichtig is; ,,, 
de gevel ambachtelijke vaardigheid bezit; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
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 

Woondoeleinden aaneengesloten/gestapelde woningen heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat tijdens een bezoek ter plaatse is aangegeven welk deel van het perceel van de beschermende 

werking wordt uitgesloten; 
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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 Fluwelensingel 93, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie A, nummer(s) 8024, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA , 1'9 JAN, 1999 
r en wethouders voornoemd, 

r, 
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Voor eensh!idend afschrift 
- 1 JUN Zllnfi 

Datum: 

Paraaf: 

bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

gemeenî~ mon_u._men_ten 
· gouda commissie 

correspondentie -adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp : 
Fluwelensingel 93 

Geacht college, 

Inleiding 

----- :::=-=--=-==--========:;:-»----
SE CTt)f~ s Q ■: ~/ __ ,... _ ____ --i 

INGEKOMF-N 

2 0 NOV.1998 Naar: Ontv.: Verz.: -

tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.775 

1 --, 
datum: 1. 8 NOV 1 1998 

111111!11111 
98.027449 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelensingel 
93 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 93 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 huidige pand kwam tot stand in het laatste kwart van de negentiende eeuw. 

Beschrijving 
Woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, een 
verdieping en een zolderverdieping. Het bezit een rode bakstenen gevel met gestucte spaklagen 
en is voorzien van een hoog mansardedak waarvan de onderste helft is gedekt met gesmoorde 
kruispannen en de bovenste met shingles. De begane grond bezit links een kozijn met een recente 
deur en bovenlicht en rechts twee T-vensters, die zijn voorzien van voorzetramen. Boven de drie 
gevelopeningen zijn bakstenen strekken gemetseld met zware gestucte gebosseerde aanzet- en 
sluitstenen . 
De borstwering van de eerste verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een waterlijst die 
tevens fungeert als lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvensters . Erboven zijn 



( 
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bakstenen segmentbogen met gestucte, gebosseerde aanzet- en sluitstenen gemetseld. De 
boogvelden zijn gevuld met stucwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met architraaf, een fries met 
rechthoekige velden die zijn gevuld met blauw-witte siertegels, een blok/ijst en een gootlijst op vier 
consoles in de vorm van besnorde en bebaarde mannenkoppen. In het midden van het dakvlak 
staat een hoge dakkapel met pilasters, een hoofdgestel, een fronton en twee draairamen. 

De linker zijgevel is op de verdieping zichtbaar en is opgetrokken in gele baksteen. Hij wordt aan 
de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op de muur. Ter plaatse van de verdieping- en 
zoldervloeren zijn muurankers aanwezig. 

Rechts tegen de achterzijde staat een smalle tweelaags aanbouw en de gehele begane grond is 
eveneens uitgebouwd. Deze uitbouwen zijn van recenter datum. 

Beschermd wordt het bescherven deel van het kadastrale perceel (zie bijgevoegde tekening). 

Waardering 
Het object Fluwelensingel 93 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw 

in de stijl van de neorenaissance; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de gevel ambachtelijke vaardigheid bezit; 
4] de detai lleringen nog grotendeels intact zijn; 
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. 

r oogachtend , 

DevoorzitA" 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.27449, van 1 9 JAN, 1999 

Monumentnummer: 700 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordenin g. 

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT. 
l:?luwelensini!el 93 

Woonhuis uit het laatste kwart van de negentiende eeuw bestaande uit een begane grond, een 
~erdiep ing en een zolderverdieping. Het bezit een rode bakstenen geve l met gestucte 
$paklagen en is voorzien van een hoog mansardedak waarvan de onderste helft is gedekt met 
gesmoorde kruispannen en de bov enste met shi ngles. De begane grond bezit link s een kozijn ,r 

net een recente deur en bovenlich t en rechts twee T-vensters, die zijn voorzien van voorzet
amen. Bov en de drie geve lopenin gen zijn bakstenen strek.ken gemet seld met zware gestucte 

gebosseerde aanzet- en s luitstenen. · ) 
De bor stw ering van de eerste verd ieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door ~i!n 
waterlijst die tevens fungeert als lekdorpel voor de twee erboven gelegen schuifvenster s. 
Erboven zijn bakstenen segmentbogen met gestucte, gebosseer de aanzet- en s luitstenen 
gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met stucwerk. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met architraaf, een fries met 
·echthoekige velden die zijn gevuld met blauw-witte siertegels, een blokl ijst en een gootlij s1 
Dp vier consoles in de vorm van besnorde en bebaarde mannenkoppen. In het midden van he1 
fakv lak staat een hoge dak.kapel met pilasters, een hoofdgestel, een fronton en twee draa ira-
men. 

Verv olg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): N. Verdouw en Zonen B.V. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: A 
Nummer(s): 8024 

KADASTRALE AANDUIDING 
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GRONDTRANSACTIE GEBIED 

KORT HAARLEM 0 
._I-___ _.I Uit te geven aan: M C. Tjeerde - Koch 

kadastraal bekend sec tie A , nr(s): 3606 

oppervlakte 148 ca. 

sector gemeentewerken 
afdeling landmeetkunde en kadaster 

schaal : 1 : S00 

gel . AJ. d.d. •óN,/$ proj.l. 

ald .cly..7 d.d .od"// ~ S dir . 

afd d.d. afd . 

1 
tekening nummer : l 

1 

1 - 6 2 - 1 - 2 7 7 0 ·: 1 
1 

d.d. 

d.d. 

d.d. 

fo rmaat: 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div -nu mmer 556045 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-beslu it nr. 98.27449 d.d. 19 januari 1999 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

700 
Fluwelensingel 93 
gemeente Gouda GDA 01 A 8024 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden: 

In de redengevende beschrijving, behorend bij dit besluit is aangegeven, dat slechts het beschreven deel 
van het kadastrale perceel beschermd wordt ( met aanduiding op kaart). 
De beperking Gemeentelijk Monument is dus van toepassing op een deel van het kadastra le perceel. 

besluit: 

Met betrekking tot bovenstaande dient de beperk ing Gemeentelijk Monument , behorend bij het adres 
Fluwelensingel 93 te worden gevest igd op het perceel GDA 01 A 8024 gedeeltelijk, zoals is aangegeven op 
bijgevoegd kaartje. 

Afgegeven d.d. 2 maart 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeeste r en wethouders v n ouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelin Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

diens t: 
Ruimteli jke Ontwikke l ing 
en Beheer 

afdeling : 
Beheer Openbare Rulmle 
Geo • informatie 

bezoekadres: 
An twerp seweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Fluwelensingel 93 

Kadastraal bekend 
Sectie A 
Nummer(s) 8024 gedeeltelijk 

0ft ~ Nn944ff 11• uit hel diglU,t l • &tri bHUl'ld., dat • ·an wi"jtiyingen ood111htvlg UI) ,:Ij,\. 
A.ln hetgeen op dut ~tdn /o: is w•1g99e-von l(;r, 994"'1 Mhl r•ch t WOfdM OM!ff,t'ld. 
C>Copy righl !f:htff Opel'lbat• Ru!mta, G kl - lnro,m.,1tle,. 
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get. gez. 

schaal: 
1:500 

formaat: 
A4 

monumentnummer 

700 


