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Paraaf: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 augustus 1998, nr. MC98.694, van de Monumentencom 

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

Blekerssingel 72, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 5282, welk object 
eigendom is van _______________________________ ___. 

______ _., is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in 

de bijgevoegde redengevende beschr ijving; 

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

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Blekerssingel 72 is van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een woonhuis van kort na 1900 in de 
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neorenaissancestijl; 

de gevelindeling evenwichtig .is; 

de detailleringen overwegend intact zijn; 

het metselwerk ambachtel ijke vaardigheid vertoont; 

51 de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Kadebuurt; 

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

Woondoeleinden, aaneengebouwde of gestapelde woningen heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de heer __ ,___ __ namens de eigenaren gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen 

tot dit besluit; 
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dat plaats ing ~p de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4 .4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij t oepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

r. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Blekerssingel 72, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie A, nummer(s) 5282, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

GOUDA, O 1 DEC. 1998 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de bur~eester, 
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Datum: 

Paraaf: 

gemeente-.. monume.nten 
gouda commissie 

bezoekadres: 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspond entie-adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

Aan 

INGEKOMEN 1·· 2'~ ! .-------------------. 
SECTOR~o 

het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 

2 0 AUG. 1998 

Ontvoogstbev.: L 

Afdoen voor: 

Blekerssingel 72 
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tel./doorkiesnr .: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.694 

Geacht college, 

Inleiding 

_ 98. 018765 

datum: 1 8 AUG. 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Blekerssingel 72 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 object 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 72 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". 
De voorganger van het huidige pand werd in 1897 gesloopt en in 1903 liet de eigenaar Hubertus 
Schrave, van beroep klederbleker, een nieuw pand bouwen in de stijl van de neorenaissance . 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1903, bestaande uit een begane grond , een verdieping en een zolderverdieping. Het 
pand bezit een rode bakstenen lijstgevel met gestucte speklagen en heeft een mansardedak, 
overwegend gedekt met rode Hollandse pannen . Het voorschild is gedekt met shingles . De 
hoekkepers zijn ter plaatse van de onderschilden afgezet met gedecoreerd hout en ter plaatse van de 
bovenschilden bekleed met lood. 
De begane grond bezit links een kozijn met een blanke gelakte voordeur en bovenlicht. De 
borstwering is afgesloten door een hardstenen waterlijst die tevens fungeert als onderdorpel voor de 
beide erboven geplaatste schuifvensters. Boven de gevelopeningen van de begane grond zijn 
segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met tegels. 
De borstwering van de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een gestucte tandlijst 
waarboven een geprofileerde lijst, die tevens als waterdorpel voor de twee erboven gelegen · schuif-
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vensters fungeert. Boven deze gevelopeningen zijn strekken gemetseld met aanzet- en sluitstenen. 
Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. 
De lijstgevel is aan de bovenzijde afgesloten door een gestucte architraaf, een bakstenen fries met 
velden gevuld met tegels en een smalle geprofileerde gootlijst op gestucte gedecoreerde consoles. 
In het dakvlak is een hoge dakkapel geplaatst met wangen en een geprofileerd fronton , bekroond door 
een bal met obelisk. De dakkapel bevat een schuifvenster. 

Waardering 
Het object Blekerssingel 72 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis van kort na 1900 in de neorenaissancestijl; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3) de detailleringen overwegend intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
5) de gevel zich 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, 

,_oe secretaris, 


