
gemeente 
gouda 

~ =-( <Se/ UC-/ U C>./'>Cj (_r,'9 
5vr '-'c--r-. <=--=--rd=...r 

l::c::.,=c: \e_ ~ .......... cl =.y"') 

l,__~(.:e:.~ . 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.M. 
Nr.: 98.27436 

Voor 9iensluidend afscl1ritt 

Datu~ 1 JUN 2006 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; Paraat: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98. 788, van de Monumentencom
missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 
Turfsingel 76, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 2465, welk object 

eigendom is van--------------------------~--~ 
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 pand Turfsingel 76 is van belang, omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis van rond 1800 dat in het laatste kwart van 

de negentiende eeuw werd gewijzigd; 
2) de d~taiJleringen zich in originele staat bevinden en de gev~lindeling evenwichtig is;. 
3) het pand wat betreft schaal en maat goed past in de gevelwand van dit singelgedeelte; 
4) het pand in de neorenaissancestijl is gebouwd; 
5) het op een markant punt aan de Turfsingel is gelegen. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Korte Akkeren; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 
(aaneengesloten) heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de heer Visscher (voormalige eigenaar) gehoord is en heeft ingestemd met 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 Turfsingel 76, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie E, nummer(s) 2465, 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 
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bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

gemeente monumenten 
gouda commissie 

correspondent ie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp : 
Turfsingel 76 

Geacht college, 

Inleiding 

.INGEKOMEN 

2 0 NOV, 1998 

Drrt•,?.ngsföe•, .. L 
· ~- -.. -•- •·p 

t\'tiGs;, voor: 

~,, 
SECTOR~o 

Naar: On v.: Vert.: 

~ '- ----
tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.788 

datum: 18 NOV. 1998 

De monumentencommissie is werkzaam aan een inventarisatie van de meest 
beschermenswaardige panden in de binnenstad van 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. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het pand Turfsingel 76 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 
De Turfsingel dankt zijn naam aan de turfschuren die daar in de loop van de zeventiende eeuw ten 
behoeve van de opslag van turf voor de garnizoenen, waren gebouwd. Het is de enige singel 
waaraan geen blekerijen waren gevestigd. 
Het huidige pand dateert in oorsprong grotendeels van rond 1800, maar werd in 1879 ingrijpend 
gewijzigd. 

Beschrijving 
Woonhuis van rond 1800 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping . Het pand is voorzien van een gepleisterde ingezwenkte gevel en een zadeldak 
met rode verbeterde Hollandse pannen. 
De begane grond is voorzien van een bijna gevelbreed kozijn waarin links twee onder- en 
bovenramen en rechts een deur met bovenlicht. 
De verdieping is voorzien van twee schuifvensters waarvan de onderramen een vier- en de 
bovenramen een tweeruits roedenverdeling bezitten. De zolderverdieping bezit een schuifvenster 
met gedeeld onder- en bovenraam. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een kroonlijst. 

Tegen de act,terzijde van het huis staat een klein deel van een aanbouw met een mansardedak 
met rode oude Hollandse pannen van nummer 75. 



Rechter zijgevel 
De rechter zijgevel is gepleisterd en blind. Wel is ter hoogte van de zoldervloer een reeks ankers 
aanwezig. 

Achtergevel 
De achtergevel is ter plaatse van de begane grond gepleisterd en blind. De verdieping is 
opgetrokken in ijsselstenen en de top in recente ijsselstenen. De verdieping bezit een schuifvenster 
en de topgevel een venster met twee draairamen. 

Waardering 
Het pand Turfsingel 76 is van belang, omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis van rond 1800 dat in het laatste kwart van de 

negentiende eeuw werd gewijzigd; 
2) de detailleringen zich in originele staat bevinden en de gevelindeling evenwichtig is; 
3) het pand wat betreft schaal en maat goed past in de gevelwand van dit singelgedeelte; 
4) het pand in de neorenaissancestijl is gebouwd; 
5) het op een markant punt aan de Turfsingel is gelegen. 

Conclusie 
G fot op het bovenstaande acht de commissie dit pand een monument in de zin van artikel 1, lid 1 
v n de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit pand te plaatsen op de gemeentelijke 

onumentenlijst. 


