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• de inhoud van de brief van 19 mei 2005 nummer CH2005.597 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Turfsinge l 49-52 (even/oneven), 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 2006, 2005, 2004, 4573 (A 0000), 4573 (A 
0001) en 4573 (A 0002, welk object eigendom is van -----------~---. 
==-- -----== ::!....' .:.:van de Vereniging van Eigenaren Turfsingel 50, 51(fictief) te Gouda, van~--c-cc---' 
~===- .......... ~------~============-=t en van de erven van wijlen iiiiiiiii■•· -----------------------------J ' 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 Turfsingel 49-52 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een blok van vier 
woningen die kenmerken vertonen van Art-Nouveau stijl; 
2.de gevelindeling van de voorgevel authentiek is; 
3.de detaillering nog grotendeels intact is en ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
4.het tot uitdrukking brengt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda langs de singels rond de 
toenmalige binnenstad aan het begin van de twintigste eeuw. 

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

o het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord en dat geen van eigenaars een zienswijze naar voren 
heeft gebracht; 

• 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 
Cultuurhistorie; 

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

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Turfsingel 49-52 (even/oneven) , 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 2006, 2005, 2004, 4573 (A 0000), 4573 (A 
0001) en 4573 (A 0002 ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2 7 SEP 2005 

Burgemeester en weth_puders voorpoetmçj, ....-
~ 
, burgemeester 

-----w:M. Cornelis 
, secretaris 

drs. A.VV.IVL de Bever 

verzonden : z g S [P 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.20383, van 2 7 S EP 2005 

monumentnummer 831 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Turfsingel 49-50-51-52 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar: 1901 
Architect W. Vonk 

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

Bouwtekeningen: Tekeningen van het oorspronkelijke ontwerp zijn niet aangetroffen in Gouda, Groene Hart 
Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda. 

Blok van vier woningen, in twee bouwlagen met zolder, opgetrokken uit baksteen, afgedekt door een plat 
dak met schuine dakschilden. Het dakschild aan de voorzijde is gedekt met zwarte kruispannen. Het rechter 
dakschild is gedekt met zwarte verbeterde Hollandse pannen. Het dakschild aan de linker zijgevel en 
achtergevel is recent voorzien van bruinrood dakleer. Langs de voorgevel loopt een witgeschilderde houten; 
uitkragende dakgoot met gesneden gootklossen. Langs de zijgevels loopt een witgeschilderde plansiergoot. 
Omdat de oorspronkelijke bouwtekeningen en bouwtekeningen van recente verbouwingen niet zijn 
aangetroffen in het streekarchief van Gouda, is de plattegrond van de woningen, die mogelijk ontworpen zijn 
als beneden- en bovenwoningen, of als linker en rechter woningen, niet bekend. De vier woningen worden 
daarom beschreven als een eenheid. 

De voorgevel aan de Turfsingel is opgemetseld uit rode bakstenen in kruisverband en heeft diverse 
witgeschilderde, stenen raam- en deuromlijstingen met in reliëf een zweepslag motief. Langs de gevel loopt 
een witgeschilderde gepleisterde plint. Bij de waterdorpels van de vensters loopt een geprofileerde 
witgeschilderde band. Links en rechts heeft de gevel een liseen. De gevel is symmetrisch ingedeeld. Op de 
begane grond zijn zes schuifvensters. Van de vier meest rechtse vensters hebben de bovenramen groen 
glas en een verticale roedeverdeling. Centraal in de voorgevel liggen t:wee inpandige portieken, elk met twee 
deuren en met nog oorspronkelijke houten geprofileerde kozijnen met bovenlicht met verticale 
roedeverdeling en groen getint glas. 
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vervolg van de omschrijving Turfsingel 49-50-51-52 

De houten paneeldeuren zijn alle groen geschilderd waardoor ze samenhang vertonen, maar zijn 
waarschijnlijk niet meer oorspronkelijk. 

Voorgevel aan de Turfsingel 

Bijzonder is het witgeschilderde plafond van de portieken, dat voorzien is van een geometrisch profiel met 
een siermotief. De portiekwanden zijn van baksteen met een witgeschilderde plint die doorloopt naar de 
voorgevel. De portiekvloer bestaat uit een grijze granietplaat uit één deel. In de linkerportiek is de middelstijl 
voorzien van een steen met de tekst: 'DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR BETSIJ CATS OUD 14 JAAR 

( 1/6 1901.' In de rechterportiek is de middelstijl voorzien van een steen met de tekst: 'W. VONK 
BOUWKUNDIGE'. 

Detail van portiek 
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vervolg van de omschrijving Turfsingel 49-50-51-52 

Op de verdieping zijn tien schuifvensters. De drie meest rechtse ramen zijn voorzien van mogelijk nog 
oorspronkelijke roedeverdeling. De zeven meest rechtse bovenramen zijn voorzien van nog oorspronkelijke 
sierroedes en voor het merendeel van groen getint glas. Centraal in de voorgevel is een verhoogd 
middendeel met drie oorspronkelijke, symmetrisch geplaatste vensters waarvan de middelste hoger is dan 
de twee zijvensters. Dit verhoogde deel is aan twee zijden afgedekt door twee schuine dakschilden en een 
rechte daklijst. De hoeken zijn voorzien van twee dwars geplaatste, witgeschilderde stenen aanzetstukken 
en van witgeschilderde geprofileerde verticale sierstenen. De linker steen is voorzien van de cijfers '19', de 
rechter steen van '01', tesamen de 1901 vormend, het jaar van de bouw. Links en rechts zijn in het dakvlak 
dakkapellen met dubbele ramen. De opvallende witgeschilderde houten gootlijst heeft sierlijk gesneden 
gootklossen. 

Detail van de daklijst 

De linker zijgevel is grijs geschilderd en gepleisterd. In het dakvlak is een gemetselde schoorsteen. Links 
van de gevel is een steeg. 

De rechter zijgevel is opgemetseld uit bruine baksteen. 
De achtergevel heeft diverse recente uitbreidingen. 

De achtergevel en zijgevel 
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