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Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschrift __ :_::_:~_, -Ï JUL 1006 

• de inhoud van de brief van 15 november 2004 nummer CH2004 .583 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Cornelis Ketelstraat 13-15 
oneven, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 4037, welk object eigendom is van 
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 Bescherm ingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Cornelis Ketelstraat 13 - 15 is van belang omdat: 
1. het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een winkel -woonhuis 
waarvan de gevel kenmerken vertoont van neo-renaissance-stijl met een art-nouveau winkelpui; 
2.de gevelinde ling grotendeels authent iek is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
4.het tot uitdrukking brengt de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Kadebuurt, aan het begin van de 
twintigste eeuw . 

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

• het feit dat de eigenares is gehoord en dat zij op 29 oktober 2004 mondeling een zienswijze naar voren 
heeft gebracht. Voor een samenvatting en een weerlegging van de zienswijze verwij zen wij naar onze 
brief aan de eigenares d.d. 13 september 2005, kenmerk nummer 2004 .30436, die wij als herhaald en 
ingelast beschouwen; 

• 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 c.q. gebruil<er gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratieb eleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monum enta le onderdelen de Subsidieverorden ing Stede lijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Arch eo logie 2003; 

Cornelis Ketelstraat 13-15 BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanw ijzing tot gemeente lijk monument van het object Cornelis Ketelstraat 13-15 oneven, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 4037; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 S EP 2005 

BurQemeester en wetl]ouders voQ{no.$mc;t, __.,,..- _ 

verzonden: 1 4 SEP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.30436, van 1 3 SEP 2005 

monumentnummer 789 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Cornelis Ketelstraat 13-15 oneven/ hoek Van Persijn
straat 

omschrijving van het monument 

Winkel-woonhuis met berging 
Bouwjaar : 1903 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : De oorspronkelijke bouwtekeningen worden wel genoemd doch zijn niet aangetroffen in: 
Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht: inv.nr. 1903/86 (winkel-woning); 1917/11 
(vernieuwen winkelpui); 1918/58 (schuur). Wel aanwezig zijn : 1952/80 verbouw winkelwoning en bouw 
spoellokáal); 1957/45 (bouwen spoellokaal met bergplaats bij melkwinkel). 

Cornelis Ketelstraat 13-15 
Voormalig winkel-woonhuis, in hoofdzakelijk twee bouwlagen met zolder, afgedekt door een schilddak met 
gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn opgemetseld uit bakstenen in staand verband met speklagen 
en zijn voor het grootste deel witgeschilderd en deels gepleisterd. Langs de gevels is een donker 
geschilderde plint. 

De voorgevel aan de Cornelis Ketelstraat heeft op de begane grond een entree als hoofdtoegang tot de 
woning. De entree bestaat uit een ondiep portiek met houten paneeldeur met vertikaal venster en bovenlicht. 
Boven de entree is een gemetselde segmentboog. Het boogveld is ingevuld met geglazuurde tegels met een 
geornamenteerde metalen rand. Rechts van deze deur is een groot samengesteld venster van de 
voormalige winkel. Dit etalagevenster heeft links een zijraam en vier bovenlichten . Ter weerszijde van het 
venster is een uit geschilderd metselwerk opgetrokken pilaster met een gestileerd en geprofileerd basement 
en een gestileerd en geprofileerd kapiteel. Deze pilasters, die aan de zijgevel herhaald worden, hebben 
langs de bovenzijde en onderzijde een dubbele groen geglazuurde band. Boven het venster is een metalen 
latei met versierde bevestigingselementen. 
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vervolg van de omschrijving Cornelis Ketelstraat 13-15 oneven/ hoek Van Persijnstraat 

Voorgevel (links) en zijgevel (rechts) Detail van bovenlicht 

Rechts van het venster is een schuin geplaatste hoekentree onder een luifel: de voormalige toegang tot de 
winkel. De houten vernieuwde paneeldeur met roedenverdeling heeft een wel oorspronkelijk bovenraam . 
Boven de portiek is een metalen latei met versierde bevestigingselementen . De voorgevel heeft op de 
eerste verdieping drie vensters met een schuifraam. Boven het venster is een gemetselde segmentboog. 
Het boogveld is ingevuld met geglazuurde tegels met een geornamenteerde metalen rand. De waterdorpel is 
geprofileerd : Aan de linker- en rechterzijde zijn eenvoudige muurankers . De gevel wordt bekroond door een 
geprofileerde gootlijst die in het midden wordt onderbroken door een topgevel met een gemetselde daklijst 
die is voorzien van uitgemetselde beêindigingstukken -en een gestileerde stenen pinakel. Het venster in de 
topgevel is voorzien van een gemetselde segmentboo.9. Het boogveld is ingevuld met geglazuurde tegels 
met een geornamenteerde metalen rand. Aan de linker- en rechterzijde zijn meerdere eenvoudige 
muurankers. 

De zijgevel aan de Van Persijnstraat heeft op de begane grond links de schuingeplaatste deur die 
onderdeel uitmaakt van de voorgevel. Rechts van deze deur is een groot samengesteld venster van de 
voormalige winkel. Dit etalagevenster heeft een zijraam rechts en vier bovenlichten . Ter weerszijde van het 
venster is een uit geschilderd metselwerk opgetrokken pilaster met een gestileerd en geprofileerd basement 
en een gestileerd en geprofileerd kapiteel. De pilaster heeft langs de bovenzijde en onderzijde een dubbele 
gro~m geglazuurde band. Boven het venster is een metalen latei met versierde bevestigingselementen. 
Rechts van het venster zijn drie muurankers en een gepleisterd muurveld. Geheel rechts is een gevel in één 
bouwlaag waarvan het onderste deel is gepleisterd en een deel met houten beschotting. Links is een 
kruisvormig muuranker en in het midden een venster. Rechts is een garagedeur en een recent raam. 

Op de verdieping heeft de zijgevel rechts een venster met bovenraam, waterdorpel, segmentboog en 
boogveld . In de gevel is een horizontale rij van elf kleine en twee grote muurankers . De gevel wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een houten plansiergoot. Halverwege het dakvlak zijn een gemetselde 
schoorsteen en twee recente dakramen. 

Aan de achtergevel zijn diverse uitbouwen , onder meer in hout uitgevoerd, met meerdere vensters . De 
achtergevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een plansiergoot. Midden in het dak is een dakkapel. 
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vervolg van de omschrijving Cornelis Ketelstraat 13-15 oneven/ hoek Van Persijnstraat 

r.c,L,.::,;~•;, 
Zijgevel en achtergevel met berging (rechts) Detail van voorgevel 

Gevel Van Persijnstraat 
Bergruimte, in een bouwlaag met zolder, afgedekt door een zadeldak met donkergrijze pannen. De gevel 
aan de Van Persijnstraat is opgemetseld uit bakstenen en witgeschilderd. Langs de gevel is een donker 
geschi lderde plint. De geve l heeft een recente garagedeur en twee vierkante vensters . Bovenin is een rond 
venster met een kruisroede. De gevel wordt afgesloten door een gemetselde lijst. De andere gevels zijn 
vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 

Kaart 2004: 

opmerking: tot het pand behoort ook de berg ing aan de westzijde: Van Persijnstraat (zonder nummer, op de 
kaart als 1 aangeduid). 
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