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Datum:- 1 JUN 2006. 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98.776, van de Monumentencom-

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

Fluwelensingel 95, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 8108, welk object 

eige_n_dom is van Verdouw Vastgoed B.V., Fluwelensingel 95 2806 CG Gouda, is g~bleken dat h_e_t_~ ,k_ 
/~ 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 95 is van belang omdat: 

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

2] de gevelindeling evenwichtig is; 
·: :.--~~--=:;~~ '$]_, · de det?ill~[i_n_gen·nog gro"_t,e.rideels-întact ~Jj_rj~•.:-_ .. =:_.:%-=-- · .-.'.f;::c· 7:...:_:··· 

4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

5] 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 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 monumentenl ijst 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 restaurat ie van monumentale onderde len de Subsidieverorden ing Stadsvern ieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebru iksmo

gelijkhe id van het monument; 

Gelet op de Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Fluwelensingel 95, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie A, nummer(s) 8108, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 19 JAN, 1999 
~Jester en wethouders voornoemd , ~:Xta!i§.i · de burgemeester, 
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gemeente-, monumenten 
gouda···-· commissie· 

Aan 
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en wethouders der 

INGE!<OMEf\J 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
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SECT0Fl3ó 
gemeente 
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Fluwelensingel 95 

Geacht college, 
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l 

' 

Afoloe,n ·,mor: 

tel ./doorkies nr.: 
588253 
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datum: 18 NOV, 1998 

Offs kenmerk : MC98.776 

98.027448 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelensingel 
95 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 gemeentel ijke 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 95 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 gesch iedenis 
Al in 1586 wordt de naam Fluwelencingel vermeld. Ondu idelijk is de herkomst ervan. 
Het huid ige woonhu is werd gebouwd in 1897 in opdracht van de koopman J.C. Götte . 

Beschr ijving 
Woonhuis uit 1897, bestaande uit een souterra in, een begane grond, een verdieping en een 
zolde rverdiep ing. Het pand bezit een bakstenen gevel en het heeft een plat dak met dakschilden 
waarvan het voorste grotendeels is gedekt met rode en aan de zij- en achterkant grijze 
kruispannen. 
De pui bezit links twee vensters en rechts daarvan een korfboogvormig portiek met in de 
achterwand een kozijn met deur, kalf en gedeeld korboogvormig bovenlicht. In de linker wand van 
l1et portiek bevindt zich een hardstenen gevelsteen met de tekst 'DE EERSTE STEEN/ GELEGD 
DOOR/ ANNA EN ALIDA/ PEETERS/ 3 APRIL 1901'. Rechts van het portiek bevindt zich een 
venster met in het midden een onder- en bovenraam , geflankeerd door twee smalle ramen. Het 



bovenraam in het midden bezit een drieruits roedenverdeling. Boven de vensters zijn gestucte 
sierlateien aangebracht met in het midden een decoratie in de Jugendstil. 
De verdieping bezit links twee vensters en rechts daarvan daarnaast een korfboogvormig venster 
met onder- en bovenraam. Rechts bevindt zich een venster met in het midden· een onder- en 
bovenraam, geflankeerd door twee smalle ramen. Boven de vensters zijn gestucte lateien en 
gemetselde segmentbogen aangebracht, met uitzondering van het rondboogvormige venster 
waarboven in stuc drie blokken zijn aangegeven. Alle oorspronkelijke schuifvensters zijn 
vervangen door onder- en bovenramen. In de onderramen zijn ventilatieroosters aangebracht. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst op klossen. Boven de rechter helft van 
de gevel breekt een tuitgevel op gestucte consoles door de gootlijst heen. De topgevel is aan de 
bovenzijde afgezet met een geprofileerde gestucte band. In het midden van de topgevel zijn twee 
gevelopeningen aangebracht die van jalouzieën zijn voorzien en waarboven een gedecoreerde 
latei. Op de top zijn tweé uitkragende niet even hoge penanten gemetseld op hardstenen 
geornamenteerde consoles, met een kleine schijnbalustrade ertussen. De rechter zijde van de 
topgevel gaat verder naar beneden door en rechts is de gevel afgesloten met een korte 
schijnballustrade. 
In het dakvlak zijn links twee dakramen geplaatst. 

( - · Linker zijgevel 

( 

De linker zijgevel is van gele baksteen. De pui bezit vier vensters met onder- en bovenramen. De 
verdieping bezit een segmentboogopening met een venster. De gevel wordt aan de bovenzijde 
afgeslotendboTe ~en bakgoot op de muur Aan de rechter zijde wordt de topgevel a fgesloten aoor 
windveren. Ter plaatse van de verdieping- en de zoldervloer is een reeks muurankers zichtbaar. 

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

Waardering 
Het object Fluwelensingel 95 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonh.uis van rond 1900 in eclectische stij l; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
5) de geve l 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. 

Log achtend, 

Je stcreJa~iv De voorzi~ 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.27448, van 1 9 JAN, 1999 

Monumentnurnmer: 701 

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

OMSCHRJJVING VAN HET MONUMENT. 
Fluwelensim!el 95 
Woonhuis uit 1897, bestaande uit een souterrain, een begane grond, een verdieping en een 
~olderverdieping. Het pand bezit een bakstenen gevel en het heeft een plat dak met dakschil
~en waarvan het voorste grotendee ls is gedekt met rode en aan de zij- en achterkant grijze 
auispannen. 
De pui bezit links twee ven sters en rechts daarvan een korfboogvorrnig port iek met in de ,~ 
achterwand een kozijn met deur , kalf en gedeeld korboogvormig bovenlicht. In de linker 
1'vand van het portiek bevindt zich een hardstenen gevelsteen met de tekst 'DE EERSTE 
STEEN/ GELEGD DOOR/ ANNA EN ALIDN PEETERS/ 3 APRIL 1901 ' . Rechts van het . j 
Jot1iek bevindt zich een venster met in het midden een onder- en bovenraam , geflanke~ixl 
foor twee smalle ramen. Hel bovemaam in het midden bezit een d~ieruits roedenverde lÎng. 
Boven de vensters zijn gestucte sierlateien aangebracht met in het midden een decorat ie in de 
ugendstil. 

De verdieping bezit links twee vensters en rechts daarvan daarnaast een korfboogvormig 
venster met onder- en bovenraam. Rechts bevindt zich een venster met in het midden een 
onder- en bovenraam , geflankeerd door twee smalle ramen. Boven de vensters zijn gestucte 
ateien en gemetselde segmentbog en aangebracht, met uitzondering van het rondboogvormige 
venster waar boven in stuc drie blokken zijn aangegeven. Alle oorspronkelijke schuifvensters 
zijn vervangen door onder- en bovenramen. In de onderrame n z1Jn ventilatieroosters 
aangebracht. 

Vervo lg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Verdouw Vastgoed B.V. 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: A 
Nummer(s): 8108 

KADASTRALE AANDUIDING 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 556048 

onderwerp correct ie beperking gemeentel ijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 98.27 448 d.d. 19 januari 1999 is de publ iekrechte lijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

701 
Fluwelensingel 95 
gemeente Gouda GDA 01 A 8108 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist 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 toepass ing op een deel van het kadastrale perceel. 

besluit: 

Met betrekk ing tot bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument , behorend bij het adres 
Fluwelensingel 95 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 A 8108 gedeeltelijk , zoals is aangegeven op 
bijgevoegd kaartje . 

Afgegeven d.d. 2 maart 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, f. '/ 
Het hoofd van de afdeling G_ebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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datum 2 maart2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Rui mteli j ke Ontwlk kol lng 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Rul'mte 
Geo • Inform atie 

be1oekadtes: 
Antwe rpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postadrM: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

ge-meente 
gouda 

Adres 
Fluwelensingel 95 

Kadastraal bekend 
Sectie A 
Nummer(s) 8108 gedeeltelijk 
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A4 
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