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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 18 november 1998, nr. MC98. 786, van de Monumentencom

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

Turfsingel 73 , kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 6048, welk object 
eigendom is van de heer ___________________ _, 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 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het pand Turfsingel 73 is van belang, omdat: 

1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste 

3) 

4) 

5) 

eeuw; 

de detailleringen zich in originele staat be~i(lden eri.~e -gevelil')_9Jl_Ung e~~r1wichtig is; ··-··· . . _-,,..: - ··-
het pand wat betreft schaal en maat goed past in de gevelwand van dit singelgedeelte; 

het pand in de neorenaissancestijl is gebouwd; 

het op een markant punt aan de Turfsingel is gelegen. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Korte Akkeren; 

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

(aaneengesloten) heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar, ti jdens de hoorzitting d.d. 6 oktober 1998, gehoord is en heeft inge stemd met 

het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenl ijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpass ing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoo fdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Mon umentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepass ing is ; 

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

gelijkhe id van het monument; 

Gelet op de Mon umentenverorden ing; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Turfsingel 73, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie E, nummer(s) 6048, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 
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De monumentencommissie is werkzaam aan een inventarisat ie van de meest 
beschermenswaardige panden in de binnenstad van 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. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het pand Turfsingel 73-74 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 5 oktober 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De Turfsingel dankt zijn naam aan de turfschuren die daar in de loop van de zeventiende eeuw ten 
behoeve van de opslag van turf voor de garnizoenen, waren gebouwd. Het is de enige singel 
waaraan geen blekerijen waren gevestigd. 
Het huidige pand kwam als beneden- en bovenwoning in 1900 tot stand in opdracht van 
timmerman Aart Zwanenburg. Recentelijk zijn beide woningen samengevoegd en is het portiek met 
de twee deuren verdwenen. 

Beschrijving 
Voormal ige beneden- en bovenwoning uit het eerste kwart van de twintigste eeuw bestaande uit 
een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het pand is voorzien van een 
bakstenen gevel met deels gebosseerde speklagen en een mansardedak met verbeterde rode 
Hollandse pannen. 
De begane grond bezit links twee schuifvensters voorzien van voorzetramen en rechts een met 
een kozijn dichtgezet portiek. Het kozijn bevat in het midden een brede deur en twee zijlichten en 
erboven bevindt zich een bovenlicht. 
De verdieping is voorzien van drie schuifvensters. Alle bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood en 
boven alle gevelopeningen zijn segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetse ld. De 
boogvelden van de vensters zijn gevuld met tegels. Van het middelste boogveld van de verdieping 
is een deel van de tegels verdwenen. 



De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een bakstenen architraaf en een fries gedecoreerd 
met diamantkoppen, siermetselwerk en gestucte bollen. Erboven bevindt zich een bakgoot. In het 
midden breekt een topgevel door de bakgoot, die driehoekig is beëindigd en is voorzien van 
voluten en een gestucte band waarlangs een rollaag. In het midden bevindt zich een venster met 
twee draairamen en een rondboogvormig bovenraam. Erboven is een rondboog met gestucte sluit
en aanzetstenen gemetseld. 

Achtergevel 
De achtergevel is recent met hout bekleed en voorzien van diverse gevelopeningen. Het dak is 
afgezet met windveren. 

Waardering 
Het pand Turfsingel 73-74 is van belang, omdat: 
1) het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw; 
2) de detailleringen zich in originele staat bevinden en de gevelindeling evenwichtig is; 
3) het pand wat betreft schaal en maat goed past in de gevelwand van dit singelgedeelte; 
4) het pand in de neorenaissancestij l is gebouwd; 
5) het op een markant punt aan de Turfsingel is gelegen. 

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

~ ogachtend, 

De voorzitter, 


