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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98.691, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Blekerssingel 18-22, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer 7378 {nr.18), welk 

object eigendom is va n ______ -;.-:.-:.-::.-=.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.:..-:.:.:.:.:.:.-:.-:.-:_':_-:_-:_-:_-:_-:____J nummer 45 5 6 

(nr.19), welk object eigendom is van ---------------;:=========----' 
;==:=============~- n-ummer 2068 (nr.20), welk object eigendom is van _______ _ 

nummer 7657 (nr.21 ), welk 
object eigendom is van ____________________________ .......... 

________ , er:, nummer 7658 (nr.22), welk object eigendom is van _____ ~ _ _, 

--------------------~---------1 is gebleken dat het object 
cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

-~~~~ pg en omen in · de _ Monumentennota van 31 janu_ari 1994 ;:('Gouda t ,s.~a_d vel · cultuL,Jrhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het ob ject Blekerssingel 18 t/m 22 is van belang omdat: 

11 het een complex woningen van rond 1875 in de neoclassicistische stijl betreft; 

2] de gevelindeling grotendeels evenwichtig is; 

3] de detailleringen overwegend intact zijn; 

4) het pand zich, in de reeks woningen, goed voegt in de straatwand, 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Nieuwe Park; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk/matig is; 

dat de eigenaar van Blekerssingel 18 gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen tot dit • · · 

besluit; 

dat de eigenaren van _Blekerssingel 20 gehoord zijn ·en hebben in~estemd met het voornemen ·tot 

dit besluit; 
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dat de eigenaar van Blekerssingel 21 gehoord is en. heeft ingestemd met het voornemen tot dit 

besluit; 

dat de eigenaren van Blekerssingel 19 en 22 niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen 

bezwaar hebben gemaakt tegen 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; 

dat w ijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monum_entennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmö

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

Il. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Blekerssingel 18-22, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 7378 (nr.18), 4556 (nr.19), 2068 (nr .20), 7657 

(nr.21), 7658 (nr.22) op de lijst als bedQeld in artikel 3, eer~te lid van de Monumenten 

verordening; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, O 1 DEC. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burge~r, 
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gemeente monumenten 
gouda-.,.--eommissie· 

bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amer ika 20 
gouda 

correspondentie -adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

Aan 
1;~)S.-----------......-, 

- IN-GE_K_OM--:-.E~N SECTOR ~o 
het college van burgemeester 
en wethouders der 2 0 AUG, 1998 V~rz.: 1 

' gemeente 
GOUDA . 

Onderwerp: 
Blekerssingel 18 t/m 22 

Geacht college, 

Inleiding 

0ntv-Mgstbev.: l _ 

Afdoen voer: 

98.018762 

tel ./doorkIesn r.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.691 

datum : 1 8 AUG. 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Blekerssingel 18 
t/m 22 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede 
wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het complex is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten 
behoeve van het Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Blekerssingel 18 t/m 22 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 15 juni 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies 
over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De naam van de Blekerssingel vindt zijn oorsprong in de vele blekerijen die tot in de twintigste eeuw 
langs deze singel gevestigd waren. Aanvankelijk droeg de singel geen bepaalde naam, maar werd hij 
aangeduid als "Cingel tussen Tiendewechspoert en Cleywechspoert" . 
Het complex betreft een reeks van in oorsprong zes woningen uit de periode 1871-1876 . 

Beschrijving 
Complex van zes woningen uit 1871-1876, bestaande uit een souterrain , een begane grond , een 
verdieping en een zolder. De woningen zijn alle voorzien van een rode bakstenen gevel met een van 
schijnvoegen en -segmentbogen voorziene gepleisterde pui. Direct boven de straat zijn de nummer 18 
tot en met 21 elk voorzien van een liggende opening ten behoeve van het souterrain. Bij nummer 22 
zijn het kleinere openingen en bevinden er zich twee onder elk venster. Op de verdieping zijn de 
gevels per pand aan weerszijden voorzien van gestucte geblokte lisenen. De huizen zijn per twee 
gespiegeld en telkens wordt het even nummer beschreven. Het middelste blok springt aan de 
voorzijde iets terug en aan de achterzijde iets naar voren. 
De achtergevel is vanaf dé openbare weg deels zichtbaar . Elk huis bezit op de begane grond een 
kozijn met deuren naar de achterliggende tuinen. Bij het ene pand is het kozijn gevelbreed, bij andere 
wordt het geflankeerd door een venster. De verdiepingen bezitten alle twee schuifvensters waarvan 
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het onderraam een vier- en het bovenraam een tweeruits roedenverdeling bezitten. In de dakvlakken 
staan per huis één eenvoudige dakkapel met plat dak en dakra(a)m(en). 

Nummer 18-19 
Het pand is voorzien van een schilddak gedekt met gesmoorde en rode oude Hollandse pannen. De 
borstwering van de begane grond wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst die 
tevens fungeert als waterdorpel voor het erboven gelegen venster. Dit venster bestaat uit een 
geprofileerd gekoppeld kozijn met twee onder- en bovenramen. De bovenramen zijn getoogd. In het 
rechter bovenraam is een suskast opgenomen . Rechts bevindt zich een met nummer 19 gedeeld 
getoogd portiek met gestucte wanden. In de achterwand daarvan bevindt zich een kozijn met links 
een deur, een kalf en een hoog bovenlicht waarvan de bovendorpel het tongewelf van het portiek 
volgt. De pui is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde waterlijst. 
De verdieping bezit twee vensters met elk een onder- en bovenraam. Het linker bovenraam bevat een 
suskast. Het rechter venster heeft een onderraam en een klapraam. Boven deze gevelopeningen zijn 
segmentbogen gemetseld met gestucte gedecoreerde sluitstenen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgeste l met een geprofileerde gestucte lijst, 
waarboven een fries en een geprofileerde gootlijst op rijk gedeco reerde consoles. Het fries bevat twee 
smalle horizontaal geplaatste vensters. 

Nummer 20-21 
Het pand is voorzien van een schilddak gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen. De 
borstwering van de begane grond wordt aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst die 
tevens fungeert als waterdorpel voor het erboven gelegen venster . Dit venster bestaat uit een 
geprofileerd gekoppeld kozijn met twee onder- en bovenramen. De bovenramen zijn getoogd. Jn het 
rechter bovenraam is een suskast opgenomen. Rechts bevindt zich een met nummer 21 gedeeld 
getoogd portiek met gestucte wanden. In de achterwand daarvan bevindt zich een kozijn met links 
een deur, een kalf en een hoog bovenlicht waarvan de bovendorpel is geknikt. Boven de 
gevelopeningen zijn segmentbogen aangegeven. De boogvullingen bestaan uit vlak stucwerk. De pui 
is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofilee rde waterlijst. 
De verdieping bezit twee vensters met elk een onder - en bovenraam. Het linker bovenraam bevat een 
suskast. Het rechter venster heeft een onderraam en een klapraam. Boven deze gevelopeningen zijn 
segmentbogen gemetseld met gestucte gedecoreerde sluitstenen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een geprofileerde gestucte lijst, 
waarboven een fries en een geprofileerde gootlijst op rijk gedecoreerde consoles. Het fries bevat twee 
smalle horizontaal geplaatste vensters . 

Nummer22 
Dit dubbele woonhuis bestond oorspronkelijk eveneens uit twee woningen zoals de buurpanden 18 tot 
en met 21. Hier wordt het linker deel beschreven en de afwijkende entree en daken. Beide bouwdelen 
zijn elk voorzien van een mansardedak overwegend gedekt met gesmoorde oude Hollandse pannen. 
Het zijschild is gedekt met gesmoorde tuiles-du-Nord. De borstwering van de begane grond wordt aan 
de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst die tevens fungeert als waterdorpel voor het 
erboven gelegen venster. Dit venster bestaat uit een geprofileerd gekoppeld kozijn met twee onder - en 
bovenramen. De bovenramen zijn getoogd. In het rechter bovenraam is een suskast opgenomen. 
Rechts bevindt zich een getoogd portiek met gestucte wanden. In de achterwand daarvan is het 
oorspronkelijke kozijn met twee deuren vervangen door een kozijn met in het midden een deur, twee 
zij- en drie bovenlichten waarvan de bovendorpel de vorm van het tongewelf van het portiek volgt. Het 
rechter zijlicht en de bovenlichten zijn gevuld met glas-in-Jood. Boven de gevelopeningen zijn 
segmentbogen aangegeven. De boogvullingen bestaan uit vlak stucwerk. De pui is aan de bovenzijde 
afgesloten door een geprofileerde waterlijst. . 
De verdieping bezit twee vensters met elk een onder - en bovenraam. Het linker bovenraam bevat een 
suskast. Het rechter venster heeft een onderraam en een klapraam. Boven deze gevelopeninge n zijn 
segmentbogen gemetseld met gestucte gedecoreerde sluitstenen. 
De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met een geprofileerde gestucte lijst , 
waarboven een fries en een geprofileerde gootlijst op rijk gedecoreerde consoles . Het fries bevat twee 
smalle horizontaal geplaatste vensters. 

De zijgevel 
De zijgeve l is gestuct en voorzien van schijnvoegen . Later zijn op de begane grond drie en de 
verdieping één venster aangebracht. Het rechter van de begane grond en dat van de verdieping 
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bevatten twee ramen en de overige één. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst. 
In het midden van het dakvlak bevindt zich een klein dakraam. 

Waardering 
Het object Blekerssingel 18 t/m 22 is van belang omdat: 
1] het een complex woningen van rond 1875 in de neoclassicistische stijl betreft; 
2] de gevelindeling grotendeels evenwichtig is; 
3) de detailleringen overwegend intact zijn; 
4] het pand zich, in de reeks woningen, goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 
van de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

r. D~ecretaris, De voorzitte,/f' 


