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• de inhoud van de brief van 19 mei 2005 nummer CH2005 .594 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Turfsingel 8, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 1489, welk object eigendom is van 

t-------------~-------------- _• 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 cr iteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbe leid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Turfs ingel 8 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een woning in eclectische 
stijl uit het eind van de negentiende eeuw; 
2.de gevelindeling van de voorgeve l nog grotendeels authentiek is; 
3.de detaillering nog grotendeels intact is en ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
4.het tot uitdrukking brengt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda buiten de singels aan het 
eind van de negentiende eeuw. 

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

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord en dat zij 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. 24 januar i 2006, kenmerk nummer 2005.20371 , die wij als herhaald en ingelast beschouwen ; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig 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 
Cultuurhistor ie; 

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

• de Verordening inzake Monumenten en Archeo logie 2003; 
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gemeente 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Turfsingel 8, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie E, nummer(s) 1489; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 3 1 JAN 2006 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

, burgemeester 

, secretaris 

verzonden : -3 fF g 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.20371, van 

monumentnummer 828 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Turfsingel 8 

omschrijving van het monument 

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

Woonhuis in twee bouwlagen met zolder, opgetrokken uit baksteen, afgedekt door een schilddak met rode, 
opnieuw verbeterde Hollandse pannen . De voorgevel van het pand heeft door de detaillering van onder 
meer een kroonlijst een voornamer voorkomen dan de achtergevel. De rechter zijgevel en achtergevel 
hebben een witgeschilderde plansiergoot met muurankers . 

De voorgevel aan de Turfsingel is opgemetseld uit rode bakstenen in staand verband en is voorzien van 
diverse witgeschilderde geprofileerde raam- en deuromlijstingen . De sluitsteen van deze lijsten is 
verlevendigd met een gegoten plastiek, waarschijnlijk van gips. Rechts op de begane grond bevindt zich de 
entree in een inpandige portiek met bovenlicht. De zijwanden zijn betegeld met geglazuurde stenen, met een 
wit met blauw geometrisch motief. Langs de onderzijde is een plint met een afwijkende wit met blauwe tegel 
en een geprofileerde oker-bruine rand. De oorspronkelijk aandoende paneeldeur is groen geschilderd en 
heeft een ruit met barok glas . De ruit is voorzien van gedraaid en gebogen metalen traliewerk . De 
koperkleurige deurknop en brievenbus zien er oorspronkelijk uit. Links van de entree zijn twee tweeruits 
schuifvensters met groen geschilderde kozijnen. Op de verdieping zijn in de gevel twee tweeruits groen 
geschilderde schuifvensters . Rechts hiervan in het muurvlak zijn twee metalen elementen, mogelijk 
vlaggenstokhouders . De opvallende witgeschilderde houten kroonlijst heeft een mezzanino . De mezzanino is 
symmetrisch ingedeeld met onder meer drie consoles , twee liggende enkelruits zoldervensters met gebogen 
kozijn, een tandlijst en een geprofileerde lijst. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerecht igde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. E 

1489 

Turfsingel 8 bijlage bij BenW beslu it.doe 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 

gemeente 
gouda 



vervolg van de omschrijving Turfsingel 8 

Voorgeve l aan de Turisingel Een gegoten sluitsteenplastiek 

De achtergevel aan de zuidwest zijde is voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg grijs geschilderd, 
gep leisterd , en voorzien van groeven met groot blokmotief. Op de verdieping zij n twee recente vensters. In 
het dakvlak is een klein dakraam . Het pand is geplaatst op de noordoostzijde van het terrein . Aan de 
achterzijde is een open plaats. 
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Detail van de achtergevel 
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