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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 8 september 1994, nr. MC94 .637, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Blekerssingel 15-16, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie A, nummer(s) 3557 en 3558, welk object eigendom is. van de heer 
~c-------=,-----=-~-----------~---- ... is gebleken dat het 
object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
Monumentenlijst; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouw
kunst", zoals opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad 
vol cultuurhistorische kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 
1] het een goed voorbeeld is van een blok van twee herenhuizen van rond 1900 

geheel gebouwd in de stijl van de Jugendstil 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] d~ detailleringen van met name Blekerssingel 15, nog grotendeels intact 

Zljn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand; 
5] het pleisterwerk en het glas-in-lood van ambachtelijke vaardigheid getuigen. 

( dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het 
Monumenten Inventarisati e Project (MIP); 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Park e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming 
Wonen II heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig tot slecht is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit besluit; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering 
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 
hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de vigerende Subsidieverordening 
Stadsvernieuwing van toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de 
gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening ; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Blekerssingel 15-16, kadastraal be
kend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 3557 en 3558, op de lijst als 
bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

Gez.") GOUDA , O 4 OKT. 199~ 
Burgemeester en wethouders voornoemd , 
de secretaris, de burgemeester, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 94.21776, van 4 oktober 1994 

Monumentnummer: 637 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordenin 

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 

BlekerssingeJ 15-16 
Blok van twee herenhuizen van rond 1900, gebouwd in de Jugendstil. Beide panden 
bestaan uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Ze bezitten 
bakstenen gevels die zijn verrijkt met gedecoreerde natuurstenen en gepleisterde 
elementen. Het complex bezit een plat dak met een dakschild boven de voorgevel dat is 
gedekt met rode tuile-du-Nordpannen. De panden zijn ter plaatse van het dak gescheiden 
door een aan de bovenzijde trapvormige brandmuur. 

Blekerssingel 15 
De begane grond bezit links een ondiep portiek met hardstenen stoep, waarin zich een 
gekoppeld segmentboogvormig kozijn bevindt , dat bestaat uit een deur met bovenlicht 
en twee maal twee boven elkaar gelegen zijlichten. Alle ramen van de ingangspartij zijn 
gevuld met glas-in-lood. Boven het kozijn is een segmentboog gemetseld. Rechts van 
het kozijn bevindt zich een gedecoreerde natuurstenen brievenbus. Ter hoogte van beide 
bovenste zijlichten is het portiek versmald met behulp van twee gedecoreerde 
natuurstenen kraagst nen. Het portiek is aan de bovenzijde door gedecoreerde 
natuurstenen, segmentboogvormig afgesloten. 
De begane grond bezit een hardstenen plint die rechts, ter plaatse van de twee erboven 
gelegen schuifvensters , is verhoogd. Onder de vensters is de plint gedecoreerd met 
vloeiende lijnen en voorzien van een kleine opening met een rooster. De onderramen 
van beide schuifvensters zijn aan de bovenzijde getoogd. De bovenramen hebben een 
bijzondere roedenverdeling in de stijl van de Jugendstil. Boven de vensters zijn 
gedecoreerde natuurstenen lateien geplaatst. 

Eigenaar(s): 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente : Gouda 
Sectie: A 
Nummer(s): 3557, 3558 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

KADASTRAL E AANDUIDING 
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Vervolg omschrijving van het monument behorend bij besluit nr. 21776 

De geve l springt op de verdieping links terug waardoor een nis ontstaat, die aan de 
onderzijde met behulp van een bakstenen balustrade met hardstenen bovendorpel is 
afgezet. In de nis is een aan de bovenzijde getoogd venster met twee draairamen 
aangebracht. De bovendorpel van het venster is van natuursteen. Erboven bevindt zich 
een bakstenen rondboogvormig bovenlicht dat is gevuld met glas-in-lood en is omgeven 
door een gemetselde rondboog . De nis wordt aan beide zijden begrensd door 
gepleisterde zuilen met gedecoreerde basementen en kapitelen. De nis is aan de 
bovenzijde met behulp van natuurstenen blokken rondboogvormig afgesloten. 
De borstwering van de verdiep ing is rechts, ter plaatse van de twee erboven gelegen 
schuifvensters, bekleed met rode en ,vitte tegels en erboven siennetselwerk. De 
onderramen van de beide vensters zijn aan de bovenzijde getoogd en de bovenramen 
hebben een bijzondere roedenverdeling in de stijl van de Jugendstil. De bovendorpels 
van de bovemamen lopen naar elkaar toe op en op dezelfde hoogte zijn drie sieranke rs 
in de stijl van de Jugendstil aangebracht. Erboven zijn strekken gemetseld. 
De zolderverdieping is links tot een groot vierkant blok uitgebouwd. De hoeken ervan 
zijn benadrukt door natuurstenen blokken. Er is een venster met twee draairamen in 
gep laatst. De bovenzijde van het blok is afgesloten door een bakstenen balustrade met 
natuurstenen onder- en bovendorpel. De balustrade wordt op de hoeken en ertussen 
onderbroken door iets hoger opgetrokken penanten waarop gedecoreerde natuurstenen 
bekroningen zijn geplaatst. 
De gevel is rechts afgesloten door een bakstenen balustrade met een hardstenen onder
en bovendorpel. In het midden breekt er een topgevel doorheen. Het betreft een tuitgevel 
die aan beide zijden is afgezet door natuurstenen blok.ken en aan de bovenzijde is 
afgedekt door een geprofileerde natuurstenen lijst. De gevel is voorzien van een 
rondboogvenster met ongedeeld raam \Vaarboven een rondboog is gemetseld . Erboven is 
een sieranker in de stijl van de Jugendstil geplaatst. 

Interieur 
Uit een bezoek in februari l 994 ter plaatse door het secretariaat is gebleken dat 
inwendig, met name op de begane grond, onderdelen zoals de trap, de kamers-en-suite, 
de kozijnen, de stucp lafonds en dergelijk nog allemaal intact zijn. 

Blekerssingel 16 . 
Blekerssingel 16 is een eenvoudiger uitvoering van het naastgelegen pand Blekerssinge l 
15. De begane grond bezit links een :segmentboo gvo.1mig portiek waarin een kozijn met 
een deur en bovenlicht. Erboven is een natuurstenen segmentboog gemetseld. 
De begane grond bezit rechts een hardstenen plint die ter plaatse van de twee erboven 
gelegen vensters is verhoogd. Onder de vensters is de plint gedecoreerd met vloeiende · 
lijn en en voorzien van een kleine opening met _een rooster. De authentieke vensters zijn 
recentelijk vervangen door vensters met ongedeelde onder- en bovenramen. Boven de 
vensters zijn gedecoreerde natuurstenen lateien geplaatst. 
De borstwering van de verdieping is ter plaatse van de drie erboven gelegen vensters 
voorzien van siermetselwerk. De authentieke vensters zijn recentelijk door vensters met 
ongedee lde onder- en bovenramen vervangen. Wel lopen de bovendo rpels van de twee 
rechter bovenramen naar elkaar toe op en zijn op dezelfde hoogte drie sierankers in de 
stijl van de Jugendsti l aangebrac ht. Boven de bovenramen zijn strekken gemetseld. 



De gevel is afgesloten door een bakstenen balustrade met een natuurstenen onder- en 
bovendorpel. In het midden breekt er een topgevel doorheen. Het betreft een trapgeve l 
die aan beide zijden is afgezet door natuurstenen en waarvan de treden zijn voo rzien van 
gedecoreerde natuurstenen dekstenen . De topgevel heeft een rondboogvormige opening 
waarin recentelijk een rechthoekig draairaam is geplaatst. Het rondboogvormige deel is 
dichtgezet en erboven is een rondboog gemetseld. In de top is een sieranker in de stij l 
van de Jugends til geplaatst. 


