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• de inhoud van de brief van 19 oktober 2004 nummer CH2004.565 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Cornelis Ketelstraat 2a / 
Karnemelksloot 189, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 4558, welk object 
eiQendom is van de heer de heer ____ 1, de heer allen wonend 
~- - -------------' en van de erven van wijlen mevrouw~ __ ____.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 Cornelis Ketelstraat 2a / Karnemelksloot 189 is van belang, omdat: 
1. het een gaaf voorbeeld is van een winkelpand met bovenwoning uit het begin van de 208 eeuw in 
Neorenaissance -stijl (o.a. terug te vinden in de speklagen en de pinakels) 
2.decoratief metselwerk is toegepast ; 
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 schriftelijk zijn gehoord maar geen zienswijze te kennen hebben gegeven; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet moge lijk zouden zijn; 

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

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

o de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Cornelis Ketelstraat 2a I 
Karnemelksloot 189, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 4558; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethous;l~rs voornoemd,A 

verzonden : 1 4 APR 2005 
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behoort bij beslui t van burgem eester en wethou ders , 
nummer 2004.27938, van 1 2 APR 2005 

monumentnummer 783 

plaaiseli jke aanduiding: Gouda 
Cormelis Ketelstraat 2a / Karnemelksloot 189 

omsch rijving van het monument 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monument enverord ening 

Op de hoek van de Cornelis Ketelstraat met de Karnemelksloot staat een winkelpand met bovenwoning, dat 
wordt bekroond door een schilddak van rode Hollandse pannen. Het geheel bestaat uit twee .bouwlagen en 
een zolder en is geheel voorzien van een lage hardstenen plint. 

De voorgevel is opgetrokken uit rode baksteen in staand verband , afgewisseld met gepleisterde speklagen . 
De eerste bouwlaag is voorzien van een etalagevenster met drieruits bovenraam, waarboven een 
zonnescherm is aangebracht. De voordeur met een eenvoudig bovenlicht -is schuin op de overgang .van de 
voorgevel naar de linker zijgevel gesitueerd. Boven de deur en het venster is een brede, houten lijst · 
aangebracht. De voorgevel bevat op de tweede bouwlaag twee vensters met boven- en onderraam, 
waarboven segmentbogen en een zonnescherm zijn aangebracht. De geprofileerde gootlijst wordt in het 
midden onderbroken door een topgevel met een gemetselde deklijst welke is voorzien van drie gestileerde 
stenen pinakels. Het venster van de zolderverdieping bevat een vast bovenraam en twee naar buiten 
draaiende onderramen . Boven het venster is een strekse boog gemetseld . 
De linker zijgevel is gemetseld in gele baksteen en voorzien van speklagen in rode baksteen . Op de begane 
grond bevinden zich in het midden twee vaste vensters met daarboven een klepraam , gescheiden door een 
houten kalf. Beide vensters zijn voorzien van roedenverdeling . Links hiervan zijn twee vaste vensters met 
erboven klepramen geplaatst , eveneens voorzien van een kalf, maar zonder roedenverderling . Boven alle 
vensters bevinden zich segmentbogen met decoratief rood metselwerk. De tweede bouwlaag bevat 
eenzelfde venster zonder de roedenverdeling . Het dakterras wordt begrensd door een houten hek. In deze 
gevel is de aanhechting van de zijgevel met de verdiepingsvloeren te herkennen door de eenvoudige 
muurankers . In het vernieuwde mansarde-dak is een klein dakraam aangebracht. De schoorsteen bevindt 
zich uiterst rechts, tegen de voorgevel aan . 
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