
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

dlv-nummer 541849 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2005.05483 d.d. 29 maart 2005 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

808 
Wachtelstraat 19 
GDA 01 E 5795 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Op het perceel GDA01 E 5795 ligt een complex met drie panden aan de Wachtelstraat, die allen een aparte 
aanwijzing hebben als gemeentelijk monument. 
Daarom had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het 
perceel GDA01 E 5795 gedeeltelijk. Het adres Wachtelstraat 19 komt niet meer voor, het pand vormt samen 
met Wachtelstraat 18 één woning. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeente lijk Monument met betrekking tot monument nr. 
808 te worden gevestigd op het perceel 
GDA 01 E 5795 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 19 augustus 2008. 

Hoog achtend, 

Burge uders van Gouda, 
namen 

Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 
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datum 13 augustus 2008 omschrijving 

MONUMENTEt.JTEKENING 

dlMst : 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afd eling : 
Beheer Openbare Rwimte 
Geo - inform atie 

bozookadres : 
An lWcirpsowog 5 
2803 PB Gouda 

pos.tadres: 
poslblJS 1086 
2800 8B Goud3 

gemeente 
gouda 

Adres 
Wachtelstraat 19 

Kadastraal bekend 
Sectie E 
Nummer(s) 5795 gedeeltelijk 
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iz-nummer 

onderwerp 

2005.05483 

aanwijzing tot geme entelijk monument van het 
object Wachtelstraat 19 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 29 maart 2005 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 111 JUL 2006 
Paraaf: 1 

de inhoud van de brief van 15 februari 2005 nummer CH2005.524 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijl< monument van het object Wachtelstraat 19, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 5795, we lk object eigendom is van Gemeente Gouda, 
waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende beschrijving; 

o het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals \las.tg§:l.~~ ld 
in de Notitie Beschermingsbe leid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Wachtelstraat 19 is van belang omdat: 
1.het onderd eel uitmaakt van een gevelrij die gel<enmerl<t wordt door historisch e, middeleeuwse 
parcellering en daarmee samenhangende gevelwanden, dicht bebouwd, in karakter grotendeels uit de 
negentiende eeuw dagtekenend maar vaak met (vermoedelijk) oudere kernen; 
2.dergelijke structuren tegen de historische binnenstad aan zeldzaam zijn; 
3.de negentiende eeuwse gevelindeling deels authentiek is; 
4.de histori sche ligging langs de uitvalsweg (Wachtelstraat) met waterloop (Kromme Gouwe), steeg 
(naast en achter Wachtelstraat 29) en een achterstraat (Prins Hendril<straat) nog steeds aanwezig is , 
waardoor de oude parcellering nog grotendeels duidel ijk herkenbaar is; 
5.het in stedenbouwkund ig opzicht een markante ligging heeft langs een eeuwenoude uitvalsweg van 
Gouda. 

o het feit dat de bouwkund ige toestand van het object slecht is; 

o het feit dat de eigenaar is gehoord, en dat deze geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen heeft 
gegeven.; 

o het feit dat aanwijzing tot gemeentelijl< monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing aan een doe lmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

o het feit dat door de eigenaar c.q. gebru iker gewenste wijzig ingen worden getoetst aan het 
restaur atiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4. 1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie; 

" het feit dat bij restauratie van monumentale onde delen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepass ing is; 

o de Verorden ing inzake Monumen en en Are eologie 2003; 

Wachtelstraat 19 BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanw ijzing tot gemeentelijk monum ent van het object Wachte lstraat 19, kadastraa l bekend 
gemeente Gouda, sect ie E, nummer(s ) 5795; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschr ijving. 

Aldus besloten in de vergader ing van 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: çooz mw of 
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behoori bij besluit van burgemeest er en w ethouders, 
nummer 2005.05483, van 2 g MRT 2005 

monumen tnummer 808 

plaatselijk e aandu id ing: Gouda 
Wachtelstraat 19 

omschrijvi ng van het monumen t 

lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenve rordening 

Pand, deel uitmakend van een bouwblok met een aaneengesloten rij gevels aan de Wachtelstraat, 
h.oofdzakelijk één bouwlaag met zolder, gedekt door een zadeldak met rode Hollandse pannen . Op dit 
moment vormt Wachtelstraat 19 een geheel met het naastgelegen Wachtelstraat 18, maar oorspronkelijk 
waren het twee adressen. De voormalige scheiding is nog steeds herkenbaar in de voorgeve l en 
achtergevel. De entree van nr 19 die oorspronkelijk centraal in de voorgeve l lag, is in de huidige situatie 
dichtgemetseld en gepleisterd. De voor- en achtergeve l zijn hoofdzakelijk opgetrokken uit metselwerk dat is 
witgep leisterd. De vensters zijn omstreeks de tweede helft van de twintigste eeuw vernieuwd. 

Uit een in 2003 uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de zoldervloer wordt gedragen door een 
enkelvoudige balklaag. Het zolderniveau is opgedeeld in twee delen, gescheiden door een binnenwand met 
geprofileerd deurkozijn . Het voorste deel is waarschijnlijk nog in de late negentiende eeuw opgehoogd en 
voorzien van een grenen A-spant dat is geconstrueerd u it ouder, hergebruikt hout (vermoedelijk daksporen). 
Het achterste deel van de kap is ouder (achttiende eeuw). Het opvallend ranke A-spant heeft blokkel en en is 
met gesmede nagels geconstrueerd. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zake lijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Document2 

Gemeente Gouda 

Gouda 

kad. E 

5795 

vervol g van omschr ijv ing op pagina 2 



vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 19 

De voorgevel aan de Wachtelstraat heeft een lijstgevel met ingezwenkte hoeken die wordt bekroond door 
een eenvoudig geprofileerde, waarschijnlijk recente houten lijst. Op de begane grond zijn twee vensters met 
een bovenraam. Tussen deze vensters, centraal in de gevel lag waarschijnlijk de voormalige hoofdentree, 
die in de huidige situatie is dichtgemetseld. Op de zolderverdieping is in de gevel een dichtgetimmerde 
gevelopening . Boven het raam is een rond gat. Links en rechts zijn twee eenvoudige muurankers. Onder de 
dakl ijst loopt een witgeschilderde geprofileerde lijst in het gevelvlal<. 

De achtergevel aan de Prins Hendrikstraat is zeer samengesteld. Het pand heefl een uitbouw in een 
laag volume tot aan de Prins Hendrikstraat, die buiten de bescherming valt. 

Deze omschr ijving is voor een deel gebaseerd op het BAAC-rapporê: K. Emmens, A.G. Oldenmenger, J .M.J. 
Willems, (Bouw-) historische inventarisatie l<.orle Akkeren 'vlek 2' Gouda. BAAC rapport' 03.160, Den Bosch 
december 2003 
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