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• de inhoud van de brief van 11 augustus 2005 nummer CH2005 .617 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Burgemeester Martenssingel 
129-131/IJssellaan 167a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 5382, 7832 (A0001 ), 
7832 (A0002) en 7832 (A0003), welk object eigendom is van Vereniging van Eigenaars Burg. Martens
singel 131/129 en Ver!. IJssellaan 167a te Gouda, van 

==-~=-=============::::::;---'""":".'"".""7:':-:--:--:-:-:---:--:-:------:~'""".""'.~-:---:-i envan 
_________________ ___., waaruit blijkt dat het object cu ltuurhistorische waarde 
heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijv ing; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld 
in de Notit ie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhis torie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Burgemeester Martenssingel 129, 131, IJssellaan 167a, is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een blok winkel -woonhuizen die kenmerken vertonen van de 
Amsterdamse School; 
2.het een ensemble is van winkelwoning, benedenwoning en bovenwoningen uit omstreeks 1922; 
3.de gevelindeling nog grotendeels intact is; 
4.de detaillering nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
5.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in de detaillering ; 
6.het een stedenbouwkundig markant punt vormt in de wijk . 

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

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

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogel ijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wij zigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening Stedelijke Vernieuwing 
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 Burgemeester Martenss ingel 129-
131 /IJssellaan 167a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 5382, 7832 (A0001), 7832 
(A0002) en 7832 (A0003); 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergader ing van - 6 FEB 2007 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : , 
8 FF.8 2007 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 488535, van 6 FF~ 2007 

monumentnummer 833 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Burgemeester Martenssingel 129-131/IJssellaan 167a 

omschrijving van het monument 

Winkelhuis met bovenwoningen 
Bouwjaar : ca. 1922 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda , 1922-20 
(winkelhuis met twee bovenwoningen); 1927-48 (werkplaats); 1939-29 (verbouwen achtergedeelte) ; 1966-73 
(vernieuwen keuken met bergruimte en garage). 

Blok met een winkel en drie woningen, in twee bouwlagen met zolder , opgetrokken uit rode baksteen in kruis 
verband , afgedekt door een plat dak met steile dakschi lden en rode Tuile du Nord aan de straatzijde . De 
gevels zijn op diverse plaatsen voorzien van siermetselwerk. De vensters en deuropeningen op de begane 
grond hebben een rollaag . Bij de vensters op de eerste verdieping zijn rollagen met in reliêf een tandmotief . 
Langs de lijst loopt een uitgemetselde rand met in reliêf een tand motief. Op de afgeschuinde hoek zijn 
uitstekende bakstene n toegepast. Langs de gevel loopt een plint met een rollaag . Karakteristiek zijn tevens 
de witgeschilderde houten kozijnen met bovenramen die van identieke diagonale en verticale raamroedes 
zijn voorzien en van half doorz ichtig glas. Aan de binnenzijde van enkele van deze bovenramen is glas in 
lood met een floraal motief dat mogelijk niet oorspronkel ijk is. De hoek van het blok is geaccentueerd door 
middel van een afgeschuinde gevel, een uitgebouwd balkon op de eerste verdieping en een verhoogde 
gevel op de zolder laag. 
De gevel aan de Burgemeester Martenssingel heeft op de begane grond links een entree met een nog 
oorspronke lijk aandoende groene paneeldeur met een bovenlicht met diagonale raamroedes. Rechts van 
deze deur is een venster met metalen stootrand en een dichtgemaakt bovenraam . Rechts daarvan is een 
groot eta lagevenster met metalen stootrand en een recent dichtgemaakt bovenraam . Op de hoek rechts is in 
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vervolg van de omschr ijving Burgemeester Marte11ssingel 129-131/IJs sellaan 167a 

de afgeschuinde gevel , die gedeeld wordt met de gevel aan de IJssellaan, de entree van de winkel met een 
mogelijk oorspronkelijke geprofileerde paneeldeur met grote ruit en een recent dichtgemaakt bovenlicht. Op 
de eerste verdieping zijn drie nog oorspronkelijke schuifvensters met bovenramen met diagonale 
raamroedes . Op de hoek rechts is in de afgeschuinde gevel, die gedeeld wordt met de gevel aan de 
IJssellaan, een balkon met een betonnen vloer, gedragen door uitkragende baksteen steunen, een open 
metalen balustrade en een recente balkondeur met een oorspronkelijk bovenraam met diagonale 
raamroedes. Langs de gevel is een rollaag met sierme tselwerk. De uitkragende witgeschi lderde gootl ijst 
heeft gesneden gootk lossen. Het dakschild heeft twee symmetrisch gep laatste oorspronkelijke dakkapellen 
met een dubbel draaiend venster. De vensters van de linker dakkapel hebben nog diagonale raam roedes. 
Links in het dakvlak is een verhoogde scheidingsmuur . Rechts is het afgeschuinde gedeelte, dat het dakvlak 
doorbreek t en dat gedeeld wordt met de gevel aan de ljsel laan. Het is van siermetselwerk voorz ien en heeft 
een venster met een bovenraam met diagonale roedes . 
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Gevels aan de Burg. Martenssingel (links) en IJssellaan (rechts) 

De gevel aan de IJssel/aan heeft links een afgeschuinde geve l die gedee ld wordt met de gevel aan de 
Burgemeester Martenssingel. Op de begane grond links is een groot etalagevenster met meta len stootrand 
en een recent dichtgemaakt bovenraam. Rechts daarvan zijn v ier recente schuifvensters. Het meest rechtse, 
sma llere venster, was oorspronkelijk een deur. Rechts hiervan is een houten deur met een nog 
oorspronkelijk bovenlicht met de diagona le raamroedes. Op de eerste verdieping zijn asymmetrisch drie 
schuifvensters met nog oorspronke lijk bovenraam met diagonale raamroedes. De linker twee vensters zijn 
voorzien van gestreepte markiezen. Langs de gevel is een rollaag met siermetse lwerk . De uitkragende 
witgeschilderde gootl ijst heeft gesneden gootklossen. Het dakschild heeft symmetrisch in het midden een 
oorspronkelijke dakkape l met een dubbel draaiend venster. Links in het dakvlak is een verhoogd hoekstuk 
behorend bij het afgeschu inde en verhoogde hoekaccent. 

Aanbouw aan de IJssel/aan. Rechts van het hoofdvolume is een aangebouwd gedeelte in één bouwlaag 
met plat dak dat volgens de oorspronkelijke bouwtekeningen waarsch ijnlijk in 1924 is gebouwd en in 1966 is 
verbouwd . De gevel heeft een recente deur met bovenlicht en een samengeste ld venster. Het dak is 
ingericht als plat. 
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vervolg van de omschrijv ing Burgemeester Martenssinge l 129-131/IJssellaan 167a 

De achtergevel is vanaf de openbare weg slechts gedeeltel ijk te zien. De gevel is in diverse volumes 
geleed, heeft meerdere vensters en deuren en is voor een deel w itgeschilderd. 

Gevel IJssel/aan en achterzijde Detail van de geve l 

i • · .• 'l'~ 

~ 
Kaart situatie 2005 

Bouwkundige staat: redelijk 

Datum foto's en schouw: februari 2005 
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