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Datum: 

Paraat: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U DA ; 

Overwegende, 

dat uit ·de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98.777, van de Monumentencom
.missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Fluwelensingel 106, kadastraal-bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 4864, welk object 

eigendom is van de heer _==================.::----------_-_-_- ___ (1/3) van de 

heer_-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::.'::.======-::=::;-------· (1 /6), van mevrouw.__-============:: 
..:::======::::::==:::;-------- (1/6) en van de heer.__ ____________ _ 
________ (1/3), 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 106 is van belang omdat: 

-•/--11 het een goed voorbeeld j s. van_,_~en wqo.rtb1JJ§.~uit ~~.-~~! S!e-~ _!;l,rt \l.~_q...,de_.twjntigste eeuw 
.. - ~ ~;_:,.-;_,'. _ - j~o¾i,~ - :;'!,~~~."·,~•.G:,:.~.._ . ~~, -·.r~~: !a.."'.':~ .- .-_";:-, , ·. 
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in de eclectische stijl; - · ' - · ,- · · 

de gevelindeling evenwichtig is; 
de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

-., het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
het pand markant is geleg~n onderaan de ljsseldijk op de hoek met de Fluwelensingel. 

dat het o~ject ligt in het gebied van het bestemmingsplan Kort Haarlem; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Woondoeleinoen aaneengesloten/gestapelde woningen heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaren gehoord zijn op 22 september 1998 en gelet öp het verslag van de hoorzitting 
gE:en bezwaar hebben gemaakf"tegen het 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 restaurat ie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepass ing is; 

dat overigens bij toepass ing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument ; 

Gelet op de Monumentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Fluwelensingel 106, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 4864, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

. . -
-- ~-~-r- -r-

- • .L - 4 

GOUDA, 19 JAN. 1999 
~ eester en wethouders voornoemd, 
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Voor een!l~id~nfflaWtllJift 

Datum:- 1 JUN 2006 

Paraaf: 

gemeeote ... mon.umenten 
gouda commissie 

-

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 · 588248 
telefax 0182 • 588101 
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Aan 
INGEKOMEN 

······- l '" SECTOR~o 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA 

Onderwerp : 
Fluwelensingel 106 

Geacht college, 

Inleiding 
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tel./doorkiesnr .: 
588253 

Ons kenmerk: MC98. 777 

datum: 1, 8 NOV. 1998 

98.027447 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Fluwelensingel 106 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 106 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 
woonhuis op de hoek van de Fluwelensingel en de IJsseldijk gebouwd rond 1910 in opdracht van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Beschrijving 
Woonhuis van rond 1910 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het 
pand bezit bakstenen gevels met sierbanden in gele verblendsteen en heeft een plat dak met schilden 
gedekt met gesmoorde kruispannen. 
De voorgevel is rechts afgeschuind en de linker hoekrisaliet is over de hele hoogte afgezet met twee 
lisenen die aan de bovenzijde met elkaar zijn verbonden. De begane grond bezit links een portiek met in de 
achterwand een kozijn met deur, kalf en een getoogd bovenlicht. Rechts bevindt zich een schuifvenster 
waarvan het bovenraam eën drieruits roedenverdeling heeft. 
De verd ieping bezit twee schuifvensters met elk een gedeeld bovenraam. Boven alle gevelopeningen zijn 
segmentbogen met hardstenen aanzet- en sluitstenen gemetseld en de boogvelden zijn gevuld met 



siermetselwerk. Tegen de bovenzijden van alle vensters zijn nog steeds de oorspronkelijke geschulpte 
jalousiekasten aanwezig. alle schuifvensters zijn inmiddels vastgezet. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een rode bakstenen tandlijst en een geprofileerde gootlijst. 
Rechts in het dakvlak is een kleine dakkapel met een draairaam, een zadeldak en een makelaar geplaatst. 

De afgeschuinde gevel bezit zowel op de begane grond als op de verdieping een schuifvenster met 
gedeeld bovenraam waarboven een rondboog is gemetseld met hardstenen aanzet- en sluitstenen. De 
boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. Tegen de bovenzijde van de vensters zijn nog steeds de 
oorspronkelijke geschulpte jalousiekasten aanwezig. Deze hoek wordt bekroond door een hoge aan de 
zijkanten uitkragende tuitgevel. 

Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel bezit op de begane grond rechts één en op de verdieping drie schuifvensters, alle met 
gedeelde bovenramen. Boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen met hardstenen aanzet- en 
sluitstenen gemetseld en de boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. Tegen de bovenzijden van alle 
vensters zijn nog steeds de oorspronkelijke geschulpte jalousiekasten aanwezig. 
In het dakvlak zijn twee hoge schoorstenen met siermetselwerk gemetseld. Tussen de beide schoorstenen 
is een dakkapel geplaatst identiek aan die in het voorschild. 

( Achtergevel 
Op de begane grond bevindt zich links een kozijn met twee deuren en een bovenlicht met drieruits 
roedenverdeling. Rechts bevindt zich een uitbouw met een gekoppeldkozijn. Het kozijn bevat links een deur 
met bovenlicht en rechts een gedeeld onderraam en een bovenraam. 
De verdieping bezit links een kozijn met twee deuren en een bovenlicht met drieruits roedenverdeling . De 
deuren openen op een houten balkon. Rechts bevindt zich een schuifvenster met gedeeld bovenraam. De 
gevel volgt aan de bovenzijde de vorm van een mansardedak. Het bovenste deel ervan steekt derhalve 
boven het platte dak uit. 

Waardering 
Het object Fluwelensingel 106 is van belang omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in de 

eclectische stijl; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
5] het pand markant .is gelegen onderaan de ljsseldijk op de hoek met de Fluwelensingel. 

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 monu
mentenlijst. 

togachtend , 

8 Ar.lP.t~ ik/ nA \/<1nr7.A' 


