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• de inhoud van de brief van 11 augustus 2005 nummer CH2005.618 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Burgemeester Martenssingel 
133-135-137-139/IJssellaan 116a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 8569 
(A0001 ), 8569 (A0002), 8051, 5480 en 8052, welk object eigendom is van.!e=e====::::::;-_. 

Vereniging van Eigenaren Burgemeester Martenssingel 133 
en 135 te Gouda, 
___________________ , 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 133, 135, 137, 139, IJssellaan 116a, 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 1924; 
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 en de toegang tot de IJsselaan; 

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

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord, en dat door de eigenaars van Burgemeester Martenssingel 135, 
137, 139 en IJssellaan 116a geen zienswijze is ingediend; 

• het feit dat de eigenaar van het pand Burgemeester Martenssingel 133 is gehoord en dat deze met 
betrekking tot de aanwijzing geen bezwaar 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; 

Burg Martenssingel 133 135 137 139 IJselln 116a BenW besluit.doe 

gemeen te 
gouda 



• 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 aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Burgemeester Martenssingel 133-
135-137-139/IJssellaan 116a, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 8569 (A0001 ), 
8569 (A0002), 8051, 5480 en 8052; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 0 JAN 2006 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

~ 

, secretaris 

verzonden: 1 3 . ' • ') 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 

nummer 2005.24235, vaÎ Ü JAN, ZOOG 

monumentnummer 834 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Burgemeester Martenssingel 133-135-137-139/IJssellaan 
116a 

omschrijving van het monument 

Hoekwinke l met woningen 
Bouwjaar : ca. 1924 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda , 1924-35 
(betonlateien winkelhuizen met woningen) ; 1951-86 (verbouwen winkelwoning nr 133); 1955-104 (wijziging 
gevel) . 

Burgemeester Martenssingel 133 en 135 
Winkelwoning en bovenwoning, onderdeel van een ensemble met Burgemeester Martenssingel 137, 139 en 
IJssellaan 116a, in twee bouwlagen met zolder, opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband , afgedekt 
door een samengesteld mansardedak en rode Tuile du Nord. De gevel is op de begane grond voorzien van 
grijs sierbeton . Op de verdieping zijn de gevels voorzien van siermetselwerk zoals rollagen en verticaal 
gemetselde stenen. De hoek van de IJssellaan met de Burgemeester Martenssingel wordt geaccentueerd 
door een uitgebouwd balkon met een vloeiende dichte borstwering en een achthoekige toren met een 
achthoekig dak gedekt met zwartgeschilderde houten platen. Karakteristiek zijn op de begane grond de 
vensteropeningen met bovenramen met afgeschuinde hoeken (een soort keperboog) die oorspronkelijk 
waren voorzien van bovenramen met driehoekige raam roedes maar recent zijn vernieuwd en afgetimmerd . 
Op de verdieping zijn de dubbele ramen voorzien van bovenramen met driehoekige raamroedes, de enkele 
ramen bezitten deze driehoekige raamroedes niet. Aan de binnenzijde van enkele van deze bovenramen is 
glas in lood dat mogelijk niet oorspronkelijk is. Het interieur van nummer 135 is recent gemoderniseerd . 

vervolg van omschrijving op pagina 2 en 3 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 
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sectie 
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Eigenaren Burg. Martenssingel 133 en 135 te Gouda, 

Gouda 

kad. A 

8569(A0001), 8569(A0002) , 8051 , 5480, 8052 

gemeente 
gouda 

Burg Martenssingel 133 135 137 139 IJselln 116a bijlage bij besluit.doe- ---



vervo lg van de omschrijv ing Burgemeester Martenssi ngel 133-135- 137-139/IJssellaan 116a 

De gevel aan de Burgemeester Martenssingel heeft op de begane grond links in een afgeschuinde hoek 
de entree van de winkel met een recente deur en een zeshoekig bovenlicht. Rechts daarvan is een sma l 
staand venster met een bronzen sierrand . Rechts daarvan zijn twee grote etalagevensters met recente 
dichtget immerde bovenramen en afgeschuinde hoeken. Rechts is een nog oorspronkelijke houten 
panee ldeur van de bovenwoning met profilering en ruitvormen met stijlkenmerken van de Amsterdamse 
School. In het zeshoekige bovenlicht is oorspronkelijk aandoend glas in lood. Op de eerste verdieping is 
links een uitgebouwd balkon met een aan beide zijden vloe iende dichte borstwe ring met een gemetse ld 
re liëf. De balkondeur is waarsch ijnlijk recent en heeft aan weerszij de oorspronkelijke, smalle staande 
vensters die voorzien zijn van glas-in-lood. Rechts daarvan zijn drie nog oorspronkelijke schuifvensters met 
bovenramen waarvan het dubbele middelste raam diagonale raam roedes bezit. Langs de geve l is een 
rollaag met siermetselwerk en een uitkragende witgeschilderde gootlijst. In de bovenste bouwlaag zijn in de 
geve l van de toren smalle staande vensters en s iermetselwerk. Deze achthoek ige toren wordt bekroond 
door een achthoekige dakvlak . Rondom loopt een geprononceerde w itgeschilderde houten gootlijst. Het 
dakschild heeft in het midden een oorspronkelijke dakkapel met vernieuwd draaiend dubbel venster met 
dubbel glas. In het dakvlak zij n twee recente smalle metalen ontluchtingspijpen . 

Geve ls aan de IJssellaan (links) en Burgemeester Martenssingel (rechts) 

De gevel aan de IJssellaan heeft rech ts een afgeschuinde gevel en de to renvormige opbouw die gedeeld 
wordt met de gevel aan de Burgemeester Martenssingel. Op de begane grond is links van de winkeldeur een 
smal staand venster met een bronzen sierrand . Links daarvan is een groot etalagevenster met een recent 
dichtget imme rd bovenraam en afgeschuinde hoeken. Links daarvan zijn twee vernieuwde venste rs van 
verschil lend formaat en een recente deur met dichtgetimmerd bovenraam . Op de verdieping is de gevel 
voorzien van vier vensters met vier nog oorspronkelijke vensters met bovenramen met diagonale 
raam roedes. De buitenste twee zijn schuifvensters. De middelste twee venster hebben een draairaam en 
een schot. Langs de gevel is een rollaag met siermetse lwerk en een uitkragende witgeschilderde gootlijst. 
Het dakschild heeft in het midden een oorspronkelijke dakkapel met vernieuwd draaiend dubbel venster . In 
het dakvlak zijn twee recente smalle metalen ontluchtingspijpen . 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar . Op tekeningen uit 1951 wordt aan de achterzijde 
een open plaats getekend . 
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vervo lg van de omschr ijving Burgemeester Martenssingel 133-135-137-139/ IJsse llaan 116a 

Detail van de gevel nr 135 

Burgemeester Martenssingel 137 en 139 
Twee woningen, het rechter deel van het blok, onderdee l van een ensemble met Burgemeester 
Martenssingel 133, 135 en IJssellaan 116a, in twee bouwlagen met zolder , opgetrokken uit rode baksteen in 
kruis verband , afgedekt door een samengesteld mansardedak en rode Tuile du Nord. De symmetrische 
topgeve l is op de begane grond voorzien van grijs sierbeton . 

De gevel aan de Burgemeester Martenssingel is symmetr ische ingedeeld met op de begane grond links 
de entree van nr 137, rechts de entree van nr 139 en daartussen een groot venste r met een dichtgetimmerd 
bovenraam met afgeschu inde hoeken. Alle raamkozijnen en deuren zijn waarschijnlijk vernieuwd met 
uitzondering van de twee zeshoek ige bovenlichten met glas in lood op de begane grond . Op de eerste 
verdieping zijn symmetrisch twee samengestelde venste rs met dubbel draairaam en bovenraam . In de 
topgeve l zijn twee schuifvensters . In de nok is de gevel op symmetrische wijze voorzien van vlechtingen en 
uitgemetse ld siermetse lwerk. Rechts van de voorgevel is een terugspringende smal le zijgeve l met op de 
verdieping een smal staand venster . De uitkragende gootlijst is witgeschilderd. 

Gevel aan de IJsselaan 
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vervo lg van de omschr ijving Burgemeester Martenss ingel 133-135-137-139/ IJssellaan 116a 

IJssellaan 11 Ga 
Woning met mogelijk werkruimte, het linker deel van het blok, onderdeel van een ensemb le met 
Burgemeester Martenssingel 133, 135, 137 en 139 in een bouwlaag met zolder, opgetrokken uit rode 
baksteen in kruis verband, afgedekt door een samengesteld mansardedak en rode Tuile du Nord. 

De gevel aan de IJssel/aan, heeft op de begane grond links een deur, rechts een venster en in het 
midden een dubbele dichte deur met dubbel bovenlicht. In het dakvlak is een dakkapel met een dubbe l 
draairaam. Alle raamkoz ijnen en deuren zijn waarschijnl ijk vern ieuwd. De uitkragende gootlijst is 
witgeschilderd. 
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Kaart situatie 2005 

Bouwkundige staat: redelijk 
Datum foto's en schouw : februari 2005 
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