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iz-nummer 

onderwerp 

2005.05495 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Wachtelstraat 20 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d . 29 maart 2005 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschritt 

Datum: JUL 2006 
Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 15 februari 2005 nummer CH2005 .525 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 20, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 5795, welk object eigendom is van Gemeente Gouda, 
waaruit blijkt dat het object cultuurh istorische 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 vastgësté ld 
in de Notitie Bescherm ingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Wachtelstraat 20 is van belang omdat: 
1.het onderdeel uitmaakt van een gevelrij die gekenmerkt wordt door historische, middeleeuwse 
parcellering en daarmee samenhangende gevelwanden, dicht bebouwd, in karakter grotendee ls 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 historische ligging langs de uitva lsweg (Wachtelstraat) met waterloop (Kromme Gouwe) , steeg 
(naast en achter Wachtelstraat 29) en een achterstraat (Prins Hendrikstraat) nog steeds aanwezig is, 
waardoor de oude parcellering nog grotendee ls duidelijk herkenbaa r is; 
5.het in stedenbouwkundig opzicht een markante ligging heeft langs een eeuwenoude uitvalsweg van 
Gouda . 

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

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

" het feit dat aanw ijzing 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 . gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie ; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stede lijke Vernieuwing 
2005 van toepassin g is; 

de Verordeni g inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

Wachtelstraat 20 BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 20, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 5795; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

verzonden: 3 O· MRT 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005 .05495, van Z g MRT 2005 

monumentnummer 809 

plaatselijke aanduiding : Gouda 
Wachtel straat 20 

omschrijving van het mon ument 

bijlage 
lijst als bedoe ld in art ikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Pand, deel uitmakend van een bouwblol< met een aaneengesloten rij gevels aan de Wachtelstraat, in 
hoofdzakelijk één bouwlaag met zolder, voorzien van een met rode pannen gedekt zadeldak. De voor- en 
achte rgevel zijn grotendeels opgetrokken uit metselwerk dat is witgepleisterd. Uit een in 200'3 uitgevoerd 
bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de kap is voorzien van grenen A-spanten. Deze negentiende eeuwse 
spanten hebben blokkelen met daarop een geprofileerde klos. Er zijn nog restanten aanwezig van houten 
binnenwanden met kraalschroten. Ter rechterzijde is op zolderniveau een doorgang gerealiseerd naar het 
buurpand Wachtelstraat 21. De doorgang is afgesloten met een negentiende eeuwse paneeldeur, gevat in 
een getoognageld deurkozijn. · 

De voorgevel aan de Wachtefstraat heeft een lijstgeve l met ingezwenkte hoeken. Het pleisterwerk is 
voorzien van schijnvoegen in de vorm van horizontale banden en van voegen bij ramen en deuren die een 
strek suggereren. Op het pleisterwerk zijn behalve de witgeschilderde afdeklaag, verfresten aanwezig van 
een zalmroze kleur. Op de begane grond ligt rechts een entree met een recente houten deur met een 
bovenlicht. Rechts van de deur is een schijnvoeg van een strek waaronder een dichtgemaakte 
gevelopening, vermoedelijk van een raam. Links van de deur zijn twee recente vensters met een 
bovenraam. Op de zolderlaag zijn twee oorspronkelijke schuifvensters met een kruisstijl onder en een 
bovenraam met middenstijl. Boven de twee vensters is een recent venster met vast glas. De aanzet van de 
ingezwenkte hoeken is voorzien van een voluut. 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 20 

De achtergevel is witgepleisterd. Het is mogelijk dat deze gevel een achWende eeuwse tuitgevel betreft die 
in een later stadium is voorzien van een nieuwe afdekking en bepleistering. Op de begane grond is de gevel 
voorzien van een uitbouw. Op de zolderverdieping heeft de gevel een dichtgetimmerde gevelopening. 
Daarboven zijn een kruisvenster en een muuranker. 
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Deze omschrijving is voor een deel gebaseerd op het BAAC-rapport:~-----. 
___ (Bouw-) historische inventarisatie Korte Akkeren 'vlek 2' Gouda. BAAc ___ , 03.160, Den Bosch 
december 2003 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541850 

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. 2005.05495 d.d. 29 maart 2005 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

809 
Wachtelstraat 20 
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 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekk ing tot het monument 
Wachte lstraat 20 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 E 5795 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde 
tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 19 augustus 2008. 

gemeente 
gouda 



monument 
■1 ■ 1■11 monumentlijn 

2482 

0 
gew. 
gew. 
gew, 

gew. 

JR 

datum 13 augustus 2008 omsch rijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst : 
Ruimtolijko Ontw ikke ling 
en Beheer 

afde ling: 
Bohoer Openbare Ruimte 
Geo • informatie 

b~tookadres: 
Antwerp seweg 5 
2303 PB Gouda 

postad,u: 
postbus 1086 
2400 88 Gouda. 

gemeente 
gouda 

Adres 
Wachtel straat 20 

Kadastraal bekend 
Sectie E 
Nummer(s) 5795 gedeeltelijk 
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