
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 529303 

onderwerp uitbreiding bescherming gemeentelijk monument 
Fluwelensingel 46 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2006.1945 d.d. 18 april 2006 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

849 
Fluwelensingel 46 
gemeente Gouda GDA 01 A 945 

De in dit beslu it opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt onvolledig te zijn om de volgende reden : 

In de beschr ijv ing van het monument is ook de steeg, links naast de woning opgenomen, met achterliggende 
privétuin. Dit gedeelte ligt echter op een apart kadastraal percee l te weten GDA 01 sectie A 8046. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande: 

1. de bescherming van het gemeente lijk monument Fluwelens inge l 46 wordt uitgebreid met het kadastrale 
percee l GDA 01 sectie A 8046; 

Afgegeven d.d. 21 april 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van ouda, 
namens dezen , /} 
Het hoofd van de afd~lirf.q,Ge,l:l1edsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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iz-nummer 

onderwerp 

2006.1945 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Fluwelensingel 46 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 27 maart 2006 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van 11 januari 2006 nummer CH2006.502 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Fluwelensingel 46, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie A, nummer(s) 945, welk object eigendom is van_........=====:;-

en de erven van wijlen _____________ _ 
_____________ ____, 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 Fluwelensingel 46 is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een woonhu is met stijlkenmerken van Art-Nouveau van rond 1915-1920; 
2.de gevelindeling van vooral de voorgevel grotendeels authentiek is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont en nog grotendeels authentiek is; 
4. het onderdeel is van de historische gevelwand van de Fluwelensingel. 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project ; 

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

• het feit dat de eigenaar(s) schriftelijk zijn gehoord, maar dat geen zienswijze 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 mogelijk zouden zijn ; 

o 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 Archeo logie 2003; 

Fluwelensi ngel 46 BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Fluwelensingel 46, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 945; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 'j 8 APR 2006 

Burqemeester en wethouders voqrnqem/jl,~ 

-------, burgemeester 

, secretaris ,. 

verzonden : 2 ·1 ,~ N./ '/.006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2006.1945, van z 1 L' m 2006 

monumentnummer 849 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Fluwelensingel 46 

omschrijving van het monument 

Adres: Fluwelensingel 46, Gouda , woonhuis 
Bouwjaar: circa 1915-1920 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en 
Woningtoezicht 

Woonhuis, in twee bouwlagen en zolder, afgedekt door een samengesteld plat dak met steile dakschilden 
die zijn gedekt met rood-bruin geglazuurde tuile du nord. Het bouwvolume is aan de achterzijde hoger 
opgetrokken dan aan de voorzijde . Over de reden hiervoor is bij het opstellen van deze beschrijving geen 
informat ie bekend. 
De voorgevel aan de Fluwelensingel is opgemetseld uit rode baksteen in kruisverband. De linker zijgevel is 
voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg opgemetseld uit gele baksteen met een rode rollaag. Alle 
vensters aan de voorgevel zijn voorzien van ogenschijnlijk oorspronkelijke kozijnen en bovenlichten met 
verticale raamroedes . De dubbele balkondeuren van het Franse balkon op de eerste verdieping van de 
voorgevel ogen recent. De woning maakt onderdeel uit van de historische gevelwand aan de Fluwelensingel. 

De voorgevel aan de Fluwelensingel is asymmetrisch ingedeeld met plastische , kleurige en zorgvuldig 
vormgegeven detailleringen . Rechts is de gevel voorzien van een uitgemetselde topgevel. De 
gevelopeningen zijn voorzien van rollagen en aanzetstenen van grijs kunststeen . Het uitkragende rechter 
gedeelte is voorzien van diverse uitkragende en geprofileerde aanzetstenen, consoles , ezelsruggen, 
dekstenen en een latei van grijs kunststeen en gemetselde rondbogen . Langs de goot is siermetselwerk. De 
grijze plint is van hardsteen. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. A 

945 

Fluwelensingel 46 bij lage bij besluit.doe 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 

gemeente 
gouda 



vervo lg van de omschrijving Fluwelensingel 46 

Op begane grond is links een hoofdentree in een inpandig portiek. De entree is voorzien van een 
waarschijnlijk vernieuwde paneeldeur met twee vert icale en een horizontale ruit en een bovenlicht met 
verticale roede. De deur heeft nog oorspronkelijk ijzeren traliewerk met sierlijk gebogen vormen die 
vormovereenkomsten vertonen met het ijzeren balkonhek op de verdieping. Rechts van de deur is een 
woonkamervenster met een dubbel bovenlicht met vertica le roeden. 

-
---==□ace - _ • ~ Voorgevel aan de Fluwelensingel 

Op de eerste ve rdieping heeft de voorgevel links een smal vereenvoudigd schuifvenster. Rechts zijn de 
recent ogende dubbele balkondeuren van het Franse balkon voorzien van een doorlopend bovenlicht met 
drie verticale roeden. Het open ijzeren balkonhek heeft sierlijk gebogen vormen met stijlkenmerken van Art 
Nouveau. Boven dit venster is een boognis gevuld met een kleurig geglazuurd tegelv lak met gestilee rde 
bloemen dat enigszins is beschadigd . Het hoofdmotief wordt gevormd door drie symmet risch geplaatste gele 
bloemen en sierlijke bladranken met stijlkenmerken van Art Nouveau. Boven de boog nis is een 
rond boogvenster met dubbele draairamen dat is voorzien van een vast voorzetraam. Aan weerszijden van 
het verhoogde geve ldeel is een wit geschilderde geprofi leerde gootlijst met stenen consoles . 

De linker zijgevel, die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar is, is voor een groot deel aan de 
achterzijde verhoogd. Bij de overgang van laag naar hoog is een recente regenpijp . In de geve l zijn op 
regelmatige plaatsen muurankers. De plansiergoot is witgeschilderd . 

De achtergevel en rest van de zijgevels zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 
De terreinaanleg wordt gekenmerkt door de woning d;e deel uitmaakt van de gevelwand. De voorgevel 

grenst aan het trottoir van de openbare weg. Links naast de woning is een steeg die wordt afgesloten van de 
openbare weg door een houten schutting. Achter de woning is een privét uin. 
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vervolg van de omschrijving Fluwelensingel 46 

l 
Detail van de voorgevel met het tegeltableau in de boogn is 

lli.....:.ë= ;-r-- --- -
Voorgevel en zijgevel Situatie oktober 2005 

De massa-opbouw is zeer interessant en verd ient nader onderzoek . 
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