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Paraaf: 

0 de inhoud van de brief van 15 februari 2005 nummer CH2005.527 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 22, kadastraal 
bekei;id aemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 4333, welk object eigendom is van .--.--.---- .-, - --..,.--- .-----. ---------........1 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 llästgl:lstè ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Wachtelstraat 22 is van belang omdat: 
1.het onderdeel uitmaakt van een gevelr ij 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 uitvalsweg (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 grotendeels duidelijk herkenbaar 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 matig is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord, maar dat geen zienswijze is ingediend; 

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; 

o het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoa ls beschreven in hoofdstul< 4.4.1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie; 

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

o de Verorden ing inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 

Wachtelstraat 22 BenW besluit .doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 22, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 4333; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethoude;s voornoem~. 

verzonden: 3 0 MRT 2001 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.05503, van 

Z 9 MRT Z005 

monumentnummer 811 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Wachtelstraat 22 

omschrijving van het monument 

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

Pand, deel uitmakend van een bouwblok met een aaneengesloten rij gevels aan de Wachtelstraat, twee 
bouwlagen met zolder, voorzien van een met rode pannen en donkergrijs golfplaat gedekt mansardedak. De 
voor- en achtergevel van dit relatief hoge pand zijn gr,otendeels opgetrokken uit metselwerk dat niet is 
gepleisterd. Uit een in 2003 uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek blijkt dat in 1908-1909 het bestaande pand 
is verbouwd tot zeilmakerij/pakhuis. Daarbij is het pand opgehoogd met gebruikmaking van bestaand 
muurwerk. De enkelvoudige balklaag van de eerste verdiepingsvloer is eveneens hergebruikt. 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 22 

De voorgevel aan de Wachtelstraat is opgetrokken uit bruine baksteen in kruisverband, voorzien van een 
tuitgevel met hardstenen afdekking. De begane grond heeft een pui die in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw is vernieuwd. Deze pui bevat een entree met recente dubbele deur, twee vaste zijramen en drie 
bovenramen . Het kozijn is voorzien van een betonnen latei. Op de eerste verdieping zijn twee vensters en 
een laaddeur die oorspronkelijker aandoen. Het kozijn van de laaddeur is voorzien van dubbele deuren met 
een horizontale roede en een segmentboog. De vensters aan weerszijden van de laaddeur zijn voorzien van 
een schuifraam met een middenstijl en een strek. Op de zolderlaag is een laaddeur met een enkele deur en 
aan weerszijden een venster met een schuifraam met een middenstijl en een strek. Boven deze laaddeur is 
een hijsbalk. 

Berging Prins Hendrikstraat voorheen175 (witte deuren) 
(achterbouw Wachtelstraat 23). Rechts is nr 22. 

De achtergevel is opgetrokken uit balcsteen in kruisverband en voorzien van meerdere oorspronkelijke 
vensters: op de eerste verdieping een dubbel venster met een vierruits schuifraam en tweeruits bovenraam 
en een· strek . Links daarvan is een klein venster met een strek. Op de zolderlaag is een zesruitsvenster met 
een strek. De pui op de begane grond is vermoedelijk uit het midden van de negentiende eeuw. In de eerste 
helft van de twintigste eeuw is ter linkerzijde van de achtergevel een eenlaags bouwdeel tot stand gekomen. 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 22 

De zijgevels zijn net als de voor- en achtergevel ongepleisterd metselwerk en voorzien van plansiergoten 
met muurankers. Het mansardedak heeft twee dakschilden die zijn voorzien van rode pannen. Daaronder is 
een vrijwel vertikaal dakschild met een dekking van donkergrijze golfplaat. In de dakschilden zijn meerdere 
kleine en grotere dakramen. 

Detail achtergevel Wachtelstraat 23, 22, 21v.l.n.r.) 
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Kaart 2004 

Deze omschrijving is voor een deal gebaseerd op het BAAC-rapport: K. Emmens, A.G. Oldenmenger, J.M.J. 
Willems, (Bouw-) historische inventarisatie Korte Akkeren 'vlek 2' Gouda. BAAC rapport 03.160, Den Bosch 
december 2003 
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