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• de inhoud van de brief van 15 november 2004 nummer CH2004.582 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Burgemeester Martenss ingel 
121-123-125, kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie A, nummer(s) 5383, 5384, 7807-A 0001,7807 -
A 0002, 7807-A 0003 en 7807-A0004, welk object eigendom is van de Vereniging van Eigenaars 
Woonhuizen Burg.Martenssingel 121, 123, 125 en 127 (A 5383 en A 5384) , mevrouw __ -===-
:::::--==-=====- ( A 7807 A 0001 ), de heer 

( A 7807 A 0002) en van 
--~-----~----' ( A 76807 A 0003/0004), 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 criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Burgemeester Martenssingel 121 - 123 -125 , is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van woonhuizen die kenmerken vertonen van Trad itionalisme; 
2.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbee ld is van een ensemble van 
geschakelde beneden en bovenwoningen ; 
3.de gevelindeling nog grotendeels intact is; 
4.de detaillering nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
5.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in de detaillering ; 

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord, maar dat geen zienswijze is ingediend; 

• het feit dat aanwijz ing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmat ig gebruik niet mogelijk zouden zijn ; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals 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 
van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeente lijk monument van het object Burgemeester Martenssingel 121-
123-125, kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie A, nummer(s) 5383, 5384, 7807 ( A 0001, 0002, 
0003 en 0004 ); 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van - 6 FEB 2007 
Burgemeester en wethouders voornoemd, . ' 

verzonden : 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethoud ers, 
nummer 488534, van 6 FEB 2007 

monumentnummer 788 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Burgemeester Martenssingel 121-123-125 

omschrijving van het monument 

Drie woonhuizen 
Bouwjaar : ca. 1923 
Architect: ______ ....,Bouwkundige (toegeschreven) 

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

Bouwtekeningen: De bouwtekeningen zijn niet aangetroffen , maar worden wel genoemd in dossier: Gouda, 
Groene Hart Archief , archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda , 1923/76 (nr 121 benedenwoning ; nr 123 
bovenwoning ; 125 winkel en bovenwoning) Bouwaanvraag 1923/76 voor IJssellaan 167 b-c is wel aanwezig 
in dit dossier . 

Burgemeester Martenssingel 121 - 123 
Dubbel woonhuis in twee bouwlagen met zolder, opgetrokken uit een grotendeels L-vormige plattegrond , 
één geheel vormend met Burgemeester Martenssingel 125. In het midden van de voorgevel van het blok is 
een metalen regenpijp , vierkant in doorsnede , die in het muurvlak ligt. Het dak wordt afgedekt door een plat 
dak met steile dakschilden aan de voorzijde. 

De voorgevel aan de Burgemeester Martenssingel is opgemetseld uit rode bakstenen in kruisverband met 
een lichtgrijze voegspecie en baksteen versieringen en rollagen met een donkergrijze voegspecie. Op de 
begane grond zijn rechts zijn twee deuren met bovenlicht en links twee vensters . De linkerdeur geeft 
toegang tot de benedenwoning . De nog oorspronkelijke donkergroene houten geprofileerde paneeldeur is 
voorzien van een negenruits venster met glas-in-lood met een driehoekige decoratie. 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 
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Vereniging van Eigenaars Woonhuizen Burg.Martenssingel 121-123-125 en 127 
(grondpercelen A 5383 en A 5384) , 
mevrouw ( nr. 121) 
de heer ( nr. 123) 

~----~------------~ < nr. 125) 

Gouda 

kad. A 

5383, 5384 , 7807-A 0001, 7807-A 0002 en 7807-A 0003 /A 0004 
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vervo lg van de omschrijving Burgemeester Martenssinge l 121-123-125 

Het venster midden-onder is een uitzetraam. Het bovenlicht heeft vast glas. De rechterdeur geeft toegang tot 
de bovenwoning. De nog oorspronkel ijke donkergroene houten paneeldeur heeft een negenru its venster dat 
is voorzien van glas-in-lood met een driehoekige decoratie. Het bovenl icht heeft twee verticale raamroedes 
en glas-in-lood met eveneens een driehoek ige decoratie. Het ondiepe portiek heeft een natuurstenen dorpel. 
De twee vensters links van de deur hebben een schuifraam. De vensters zijn voorzien van rollagen. Op de 
eerste verdieping is rechts een nog oorspronkelijk samengesteld venster met een balkon . Dit venster bestaat 
uit dubbele balkondeuren met twee zijramen en vier bovenlichten met vert icale roedes en glas-in-lood . Het 
balkon is nog in vrijwe l originele staat: de balkonvloer is een betonnen plaat. Langs de onderz ijde zijn twee 
getrapte betonnen steunen. Het houten balkonhek heeft geprofileerde hoekstijlen met een borstwering. Links 
in de gevel zijn twee vensters met een schuifraam waarvan het bovenlicht met verticale roedes en glas-in
laad. De vensters zijn langs de bovenzijde voorz ien van geprofileerde rollagen. Onder de vensters zijn 
uitgemetselde baksteen vers ieringen. Bij de gootlijst is een rollaag met een vergaarbak met een 
uitgemetseld baksteen sierelement. 

' Voorgeve ls aan Burg. Martenss ingel Geveldetail met balkonhek 

Het daksch ild heeft rode pannen en twee oorspronkeli j ke dakkapel len met een dubbel , draa iend venster. De 
houten noklijst is witgeschilderd. Links op het dak is een gemetselde schoorsteen. De andere geve ls zijn 
vanaf de openbare weg niet te z ichtbaar. 

Interieurs 
Het interieur van nummer 121 heeft nog enige originele deuren en in de keuken een originele schouw. 
Het interieur van nummer 123 heeft nog de kamer-ensuite indeling met sober stuc plafond in huiskamer, 
gang en keuken . De keuken bezit een nog origine le schouw. Er z ijn nog enke l originele deuren en een 
oorspronkelijke houten tussenwand. 

Burge meester Martenssingel 125 
Dubbel woonhuis in twee bouwlagen met zolder , opgetrokken uit een grotendeels L-vormige plattegrond, 
één gehee l vormend met Burgemees ter Martenssingel 121-123. In het midden van de voorgeve l van het 
blok is een metalen regenp ijp , vierkant in doorsnede , die in het muurvlak ligt. Het dak wordt afgedekt door 
een plat dak met steile daksch ilden aan de voorzijde. 

De voorgevel aan de Burgemeester Martenssingel is opgeme tseld uit rode bakstenen in kruisverband met 
een lichtgrijze voegspecie en baksteen versie ringen en rollagen met een donkergrijze voegspecie. Op de 

begane grond zijn links twee deuren . De linkerdeur geeft toegang tot de bovenwoning. Deze nog 
oorspronkelijke donkergroene houten paneeldeur heeft een negenru its venster. Het venster midden-onder is 

een uitzetraam. Het bovenlicht heeft twee verticale raamroedes en glas-in- lood met een driehoekige 
decoratie. De rechterdeur geeft toegang tot de benedenwoning en is niet meer oorspronkelijk en voorzien 
van een klein venster. Het ondiepe portiek heeft een natuurstenen dorpel. De twee vensters rechts van de 
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vervolg van de omschrijving Burgemeester Martenssingel 121-123-125 

deur hebben een schuifraam. De vensters zijn voorzien van rollagen . Op de eerste verdieping is links een 
nog oorspronkel ijk samengesteld venster met een balkon . Dit venster bestaat uit dubbele balkondeuren met 
twee zijramen en vier bovenlichten met vertica le roedes en glas-in-lood. Het balkon is nog in vrijwel originele 
staat: de balkonvloer is een betonnen plaat. Langs de onderz ijde zijn twee getrapte betonnen steunen. Het 
houten balkonhek heeft geprofileerde hoekst ijlen en een borstwer ing. Rechts in de gevel zij n twee vensters 
met een schuifraam waarvan het boven licht met vert icale roedes en glas-in- lood. De vensters zijn langs de 
bovenzijde voorzien van insp ringende rollagen. Onder de vensters zijn uitgemetselde baksteen vers ier ingen . 
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Bij de gootlijst is een rollaag met aan de linkerzijde bij de vergaarbak een uitgemetseld baksteen 
sierelement. Het dakschild heeft rode pannen en heeft twee oorspronkeli j ke dakkapellen . De linker dakkapel 
heeft een dubbel, draaiend venster . De rechter dakkapel heeft een twee draaiende onderramen en twee 
bovenk lepramen . De houten noklijst is witgeschilderd. Rechts op het dak is een gemetse lde schoorsteen. De 
andere gevels zijn vanaf de openbare weg niet te zichtbaar. 

Interieur 
Het interieur van nummer 125 bezit nog een oorspronkelijke houten tussenwand en deuren met eenvoudige 
lambrisering . In de woonkamer bevindt zich een sober stucplafond dat ook in gang en keuken terugkomt. In 
de keuken zit een origine le schouw . 

. . 
Kaart situatie 2004 : 
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