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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 20 september 2004 nummer CH2004.544 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Burgemeester Martenss ingel 
85-87, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 6294 ( nr. 85) en 5267 ( nr. 87), welk 

object eigendom is van.--;:=~--~=======-----===== 
en van ._"""".""""""".""" ________ """".'"'" _____ ~-~-~~__, 

____ ____ waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de 
bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de criter ia voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nöta Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Burgemeester Martenssingel 85 en 87 is van cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang 
omdat: 
1. het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een stadsvilla in 
chaletstij l; 
2. de gevelindeling nog grotendee ls authentiek en gaaf is; 
3. de detailleringen nog grotendeels intact zij n; 
4. het ambachtelijke vaardigheid vertoont in pleisterwerk en houtwerk; 
5.het een ensemb le vormt met de bebouwing Burgemeester Martenssingel 89, De la Reylaan 1; 
6. het tot uitdrukking brengt de voorname singelbebouwing langs de centrale as in het stedenbouwkundig 
ontwerp volgens beginselen van de City Beautiful Movement van de oostelijke uitbreidingswijk Kort 
Haarlem van Gouda. 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisati e Project; 

het feit dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

• het feit dat de eigenaars schriftelij k zijn gehoord en een zienswijze naar voren hebben gebracht. Voor een 
samenvatting en een weerlegging van de zienswijze(n) verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaar(s) 
d.d. 13 september 2005, kenmerk nummer 2004. 25329/28137 , die wij als herhaald en ingelast 
beschouwen; 

• het fe it dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoa ls beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijz ing tot gemeentelijk monument van het object Burgemeester Martenssingel 85-87, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 6294 en 5267; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 S EP 2005 

Burgemeester en wethou9ers voorneemµ, , _ 

verzonden: 1 4 SEP ZOOS 
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behoort bij bestuit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.25329, van 1 3 S EP ZOOS 

monumentnummer 780 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Burgemeester Martenssingel 85/87 oneven 

omschrijving van het monument 

Dubbel woonhuis 
Bouwjaar : ca. 1922 
Architect: 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Bouwtekeningen : Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr . 1922/31 

Burgemeester Martenssinge/ 85 
Woonhuis, opgetrokken uit een hoge brede beuk in twee bouwlagen en een zolder, en een smallere en 
lagere beuk in één bouwlaag en een zolder, dat deel uitmaakt van een gespiegelde twee onder een kap .. 
woning . Het samengestelde zadeldak van de brede beuk is voorzien van wolfseinden, rode Tuile du Nord en 
pirons met bolornament. De smalle beuk is eveneens afgedekt met rode Tuile du Nord maar heeft een 
verlaagde goot en ligt met de nokrichting dwars op de lengterichting van de brede beuk. In het dak van het 
verlaagde deel zijn onder meer een oorspronkelijke dakkapel die doorloopt naar de andere woning en een 
later aangebracht dakraam . De chaletstijl komt vooral in het exterieur tot uitdrukking door het verspringende 
bouwvolume en samengestelde zadeldak met overstekende gootlijst ; door de rijkelijke toepassing van 
balkons en veranda in voor- en achtergevel; door de samengestelde vensters met houten kozijnen en 
roedeverdelingen in bovenramen en zijramen en beschilderde luiken bij de onderramen; de zorgvuldig 
gedetailleerde afwerking met onder meer houtsnijwerk langs de gootlijst en bakstenen sierelementen zoals 
rollagen boven vensters ; en door de plint van basteen met de gepleisterde en licht geschilderde gevelvelden 
daar boven. Van belang is dat het houtwerk zoals van vensters, balkonhek en onder de dakrand 
waarschijnlijk nog authentiek en gaaf is. 

vervolg van omschrijving op pagina's 2,3 en 4 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerecht igde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

=~============~----:::~----(nr. 85)en ______________ .(nr. 87) 

Gouda 

kad . A 

6294 (nr. 85) en 5267 (nr. 87) 
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vervolg van de omschrijving Burgemeester Martenssingel 85/87 oneven 

[2:;. 
Voorgevel Burg. Martenssingel 85 (links) en 87 (rechts) 

De woning ligt met de voorgevel op het noordwesten, is op de singel georiënteerd en heeft de 
hoofdentree onder de verlaagde gootlijst van de smalle beuk. Deze entree heeft een rijk gedetailleerd portiek · 
met onder meer een waarschijnlijk nog oorspronkelijk deur, zijvensters met glas in lood en een 
opengewerkte gemetselde balustrade. Het gevelvlak van de brede beuk is symmetrisch opgezet: twee 
dubbele ramen met luiken op de begane grond ; een dubbele deur met balkon en houten balkonhek , 
bovenlichten en zijramen op de verdieping; en een dubbel venster op de zolderlaag . 

Zijgevel Burg. Martenssingel 85 Zijgevel Burg. Martenssingel 87 
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vervolg van de omschrijving Burgemeester Martenssingel 85/87 oneven 

De zijgevel op het noordoosten is meer gesloten en heeft zowel op de begane grond als op de verdieping 
een venster. In het dak van de zijgevel zijn twee schoorstenen en een niet oorspronkelijke dakkapel. De 
achtergevel, die vanaf de singel niet zichtbaar is, heeft op de oorspronkelijke ontwerptekeningen onder meer 
vensters, deuren en een veranda. 

De woning ligt met de voorrooilijn teruggeschoven van de Burgemeester Martenssingel. De tuin heeft 
onder meer beplanting met bomen, een licht verhard pad naar de voordeur en naar de achtertuin en wordt 
gedeeltelijk afgescheiden van de straat door een lage heg. 

Burgemeester Martenssingel 87 
Woonhuis, opgetrokken uit een hoge brede beuk in twee bouwlagen en een zolder, en een smallere en 
lagere beuk in een bouwlaag en een zolder, dat deel uitmaakt van een gespiegelde twee onder een kap 
woning. Het samengestelde zadeldak van de brede beuk is voorzien van wolfseinden, rode Tuile du Nord en 
pirons met bolornament. De smalle beuk is eveneens afgedekt met rode Tuile du Nord maar heeft een 
verlaagde goot en ligt met de nokrichting dwars op de lengterichting van de brede beuk. In het dak van het 
verlaagde deel is onder meer een oorspronkelijke dakkapel die doorloopt naar de andere woning. De 
chaletstijl komt vooral in het exterieur tot uitdrukking door het verspringende bouwvolume en samengestelde 
zadeldak met overstekende gootlijst; door de rijkelijke toepassing van balkons en veranda aan voor- en 
achterzijde; door de samengestelde vensters met houten kozijnen en roedeverdelingen in bovenramen en 
zijramen en beschilderde luiken bij de onderramen; de zorgvuldig gedetailleerde afwerking met onder meer 
houtsnijwerk langs de gootlijst en bakstenen sierelementen zoals rollagen boven vensters; en door de plint . 
van baksteen met de gepleisterde en licht geschilderde gevelvelden daar boven . Van belang is dat het 
houtwerk zoals van vensters, balkonhek en de sierlijst: onder de dakrand waarschijnlijk nog authentiek en 
gaaf is. 

De woning ligt met de voorgevel op het noordwesten, is op de singel georiênteerd en heeft de hoofdentree 
onder de verlaagde gootlijst van de smalle beuk. Deze entree heeft een rijk gedetailleerd en nog authentieke 
portiek met onder meer een deur, zijvensters en een balustrade. Het gevel'-'.lak van de brede beuk is 
symmetr isch opgezet: twee dubbele ramen met luiken op de begane grond; een dubbele deur met balkon en 
houten balkonhek , bovenlichten en zijramen op de verdieping; en een dubbel venster op de zolderlaag . De 
zijgevel op het zuidwesten is meer gesloten en heeft op de begane grond twee vensters en op de verdieping 
een venster. In het dak van de zijgevel zijn twee schoorstenen. De achtergevel, die vanaf de singel niet 
zichtbaar is, heeft op de oorspronkelijke ontwerptekeningen meerdere vensters, deuren en een veranda. 

De woning ligt met de voorrooilijn teruggeschoven van de Burgemeester Martenssingel. De tuin heeft 
onder meer beplanting met bomen, een licht verhard pad naar de voordeur en naar de achtertuin en wordt 
gedeeltelijk afgescheiden van de straat door een opengewerkt, niet oorspronkelijk metalen hek. 
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vervolg van de omschrijving Burgemeester Martenssingel 85/87 oneven 

Opmerkingenblad 

Adres: Burgemeester Martenssingel 85 en 87, Gouda 
Naam: Dubbel woonhuis 
Bouwjaar: ca. 1922 
Architect: 

Bouwkundige staat: redelijk 

Datum foto's en schouw: 28 mei 2004 

Archief: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1922/31 

Opsteller omschrijving en waardering: ....._ ____ ___. 

Kaart 2004: 
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