
lz-nummer 

onderwerp 

2004.27932 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Karnemelksloot 157-159-161 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 22 maart 2005 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

voor eensluidend afschrift 

Dalum: 11 J'uL 2006 

.__ ____. Paraat: 1 

• de inhoud van de brief van 19 oktober 2004 nummer CH2004.566 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Karnemelksloot 157-159-161, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 993 (huisnr. 157), 994 (huisnr. 159) en 995 
(huisnr. 161), welk object eigendom is van (Karne-
melksloot 157), de heer ______ __, (Karnemelksloot 159) en de heer ___ , Karnemelksloot 
161, 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 Karnemelksloot 157-159-161 is van belang, omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van eenvoudige, lage bebouwing langs de Karnemelksloot uit de eerste helft 
van de 19° eeuw; 
2. het een grotendeels authentieke en gave gevel bezit, met een evenwichtige gevelindeling; 
3. het gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda. 

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

• het feit dat de eigenaars van Karnemelksloot 159 en 161 zijn gehoord, maar dat deze geen zienswijzen te 
kennen hebben gegeven en geen bezwaar tegen aanwijzing hebben ingebracht; 

• het feit dat de één van de eigenaars van Karnemelksloot 157 schriftelijk en mondeling is gehoord en een 
zienswijze naar voren heeft gebracht. Voor een samenvatting en een weerlegging van de zienswijze(n) 
verwijzen wij naar onze brief aan de eignaar(s) d.d. 22 maart 2005, kenmerk nummer 2004.27932, die wij 
als herhaald en ingelast beschouwen; 

111 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; 

het feit dat door de eigenaar(s) c.q . gebruiker(s) gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Nota Cultuurhistorie; 

het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeo logie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Karnemelksloot 157-159-161adres, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 993, 994 en 995; 

l l. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeesteren wethouders voornoemd, 

verzonden: 1 4 APR 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.27932, van 1 2 APR 2005 

monumentnummer 782 

plë1atselijke aanduiding: Gouda 
Karnemelksloot 157-159-161 

omschrijving van het monument 

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

Blokje van drie woningen, dat oorspronkelijk uit vijf woningen heeft bestaan. De twee rechter woningen zijn 
afgebroken . Het geheel is opgetrokken uit rode baksteen in staand verband en staat met de nok parallel aan 
de Karnemelksloot. Het bezit een zadeldak van grijze en rode Hollandse pannen. Aan de achterzijde is het 
dak doorgetrokken over een aanbouw. De woningen bestaan uit een bouwlaag, een zolder en een vliering. 
Over de gehele breedte van het blok is een gepleisterde plint aangebracht. Nummers 157 en 161 zijn 
identiek, nummer 159 is de gespiegelde variant hiervan. Tussen boven de entrees van nummer 159 en 
nummer 161. is een gevelsteen aangebracht. 

De linker woning (nummer 157) bevat links de voordeu r met een zeer smal bovenlicht. Hierboven is een 
strekse boog gemetseld . Daarnaast bevindt zich een groot schuifvenster met een bovenraam. Ook 
hierboven is een strekse boog aangebracht. 
De roomwitte daklijst kraagt ter plaatse van de dakgoot uit ten opzichte van de gevel. Hierboven is een 
dakkapel met afwaterend lessenaarsdak aangebracht. De dakkapel bevat twee draairamen met ieder vier 
ruiten. 
Tussen de woningen zijn kleine verschillen ten opzichte van de overeenkomsten. 
De voordeur van nummer 159 is niet oorspronkelijk en voorzien van een verticaal venster. Voor nummer 161 
geldt dat het bovenraam van het venster op de bouwlaag een roedenverdeling bevat. Tevens bevat deze 
woning, vlak onder de nok van het dak, een nieuw tuimelraam. Ook hier is de voordeur vervangen. Nummer 
161 bevat nog authentieke schuiframen. Op de overgang van nummer 159 naar nummer 161 is een 
gevelsteen aangebracht. 
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vervolg van de omschrijving Karnem elksloot 157-159-161 
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Karnemelksloot 157-161 (voorgevel) 

De rechter zijgevel is gestuct en wordt afgesloten door houten dakplanken 
De linker zijgevel heeft de vorm van een tuitgevel van gele baksteen en is deels gepleisterd. Op de 
zolderverdieping bevat deze gevel een recent geplaatst venster met dubbel draairaam. Boven het venster is 
een gepleisterd boogveld in een segmentboog aangebracht. Op de plaats van de aanhechting van de linker 
zijgevel met het dak zijn eenvoudige muurankers aangebracht. Tevens is aan de rechterzijde van deze 
zijgevel een reddingshaak geplaatst. 
De bouwlaag van deze zijgevel is voorzien van een recente houten uitbouw met vier zijden, in gebruik als 
schuur, met vier zijden. De haakse hoek aan de voorzijde van deze uitbouw is vervangen door een schuine 
hoek. 
De voorzijde van de uitbouw bevat een plat dak. De achterzijde is voorzien van een lessenaarsdak. 
In de voorzijde van de uitbouw is een houten deur geplaatst. Deze uitbouw loopt over in de erfafscheiding 
die langs de Pieter Pourbusstraat is aangebracht. Recent is tegen de achtergevel een houten overkapping 
geplaatst. 
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