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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 14 december 2005 nummer CH2004.596 van de Commissie Cultuurhistor ie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 4a, kadastraal 
bekend çiemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 4665, welk object eigendom is va 
------------~------------ • 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 vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als vo lgt 
gewaardeerd is: 
Het object Wachtelstraat 4-A is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een portiekwoning met 
bergruimte waarvan de gevel kenmerken vertoont van de Amsterdamse Schoolstijl; 
2.dit type portiekwoning in Gouda relatief weinig voorkomt 
3.de gevelinde ling grotendeels authentiek is; 
4.de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

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

• het fe it dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord, maar dat geen zienswijze is ingediend; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeente lijk 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. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

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

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

Wachte lstraat 4a BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 4a, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sect ie E, nummer(s) 4665; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 S EP 2005 

Bur!=lemeester en wethouders voornoemd, • 

verzonden : 1 4 SEP 2005 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.32485, van 1 3 S EP 2005 

monumentnummer 801 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Wachtelstraat 4a - "'/ f i rj' 

omschrijving van het monument 

Portiekwoning met bergruimte 
Bouwjaar: 1937 
Architect: ___ ___. 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht: inv.nr. 1937/87 
(woonhuis); 1973/127 (uitbreiden gipsmodelmakerij). 

Woning met bedrijfsruimte, in hoofdzakelijk drie bouwlagen met zolder, gedekt door een mansardedak met 
wolfseind met rode verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn opgemetseld uit roodbruine bakstenen in 
halfsteensverband. Boven de vensters en langs de daklijst is een rollaag. 

De voorgevel aan de Wachtelstraat heeft op de begane grond links een entree tot de bergplaats en 
rechts de rechthoekige open toegang tot de portiek. De houten dubbele deuren van de bergplaats zijn 
recent, liggen inpandig, en hebben een witgeschilderde brede omlijsting. De portiek verkeert nog 
grotendeels in oorspronkelijke staat en heeft een hardstenen trap van grijs graniet, met een metalen 
handrailing langs de gemetselde zijwanden, leidend tot een toegangsdeur tot de woning op de eerste 
verdieping. Het deurkozijn met de transparant geschilderde houten deur met vier ruiten heeft een 
gemetselde rondboog en een driedelig bovenlicht met glas-in-lood. Het portiekplafond heeft een geometrisch 
reliêf en is witgeschilderd . Op de eerste verdieping heeft de voorgevel links een uitgebouwde erker met 
afgeschuinde hoeken en drie vensters in houten kozijnen. Langs de onderrand van de erker loopt ·een 
regelmatig geornamenteerd profiel. 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 4a 

Boven de erker zijn drie liggende bovenramen. Rechts naast de erker zijn een vast portiekvenster en een 
bovenraam, beide met een glas-in-lood. Boven het portiekraam zijn vier bakstenen uitgemetseld. Op de 
tweede verdieping is links een uitgebouwd balkon met een uit bakstenen opgemetselde borstwering en een 
metalen buis-railing die voorzien is van siersmeedwerk De balkonvloer heeft langs de onderkant een 
metalen waterspuwer . 
. Aan het balkon is een metalen vlaggenstokhouder bevestigd met een sierelement. De inpandig gelegen 
dubbele balkondeur lijkt recent en heeft twee zijvensters. Rechts naast het balkon is een venster met 
daaronder een uitgebouwde rechthoekig volume , moge lijk een bloembak. De gevelbeêindiging heeft een 
bijzondere dubbele rollaag en gemetselde donker gekleurde afdekstenen . In het dakvlak is een 
oorspronkelijke dakkapel met dubbele vensters . 

Voorgevel Wachtelstraat 4-A Zijgevel ( oost) 

De oostgevel is grotendeels vlak en heeft op regelmatige plaatsen muurankers. De plansiergoot is 
witgeschilderd en heeft ankers. Halverwege de eerste verdieping is een horizontale loodslab . In het dakvlak 
is een opvallende nog oorspronkelijk aandoende gemetselde schoorsteen met een dubbel 
ontluchtingskanaal met naar beneden gerichte eindstukken. 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet goed zichtbaar. 
De woning grenst aan de voorzijde direct aan de straat. Aan de achterzijde is een plaats. 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 4a 

Toegang tot bergruimte en tot portiek Portiek met toegang van woning 
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