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Paraat I__, 

• de inhoud van de brief van 15 februari 2005 nummer CH2005 .528 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 23/Prins 
Hendrikstraat zonder nummer voorheen 175), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 
5977, welk object eigendom is van 
_ _____________________ __. 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, zoa ls vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Wachtelstraat 23 -Prins Hendrikstraat (zonder nummer voorheen 175) 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 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 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 redelijk tot goed is; 

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

• het feit dat aanwijzing tot gemee ntelijk 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; 

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

" de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

Wachtelstraat 23 Pr Hendrikstr z nr BenW besluit.doe 

gemeente 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 23/Prins Hendrikstraat 
zonder nummer ( voorheen 175), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 5978; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Buraemeester en wethouders voornoemd. 

verzonden: 3 0 ·-MRT 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.05499, van 

Z 9 MRT 2005 
monumentnummer 812 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Wachtelstraat 23/Prins Hendrikstraat zonder nummer 
(voorheen 175) 

omschrijving van het monument 

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

Pand, oorspronkelijk twee adressen, deel uitmakend van een bouwblok met een aaneengesloten rij gevels 
aan de Wachtelstraat, in hoofdzakelijk een bouwlaag met zolder, voorzien van een met zwarte pannen 
gedekt opvallend steil wolfsdak. De voor- en achtergevel z ijn grotendeels opgetrokken uit metselwerk dat is 
witgepleisterd . 
. Uit een in 2003 uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de voorgevel mogelijk uit de achttiende 
eeuw dateert en later voorzien is van een nieuwe afdek- en pleisterlaag. De kap bestaat uit zware grenen A
spanten. In het interieur zijn twee binnendeuren met glas-in-lood bewaard gebleven. De overgang naar het 
laat negentiende, vroeg twintigste eeuwse achterhuis Prins Hendrikstraat 175, is geaccentueerd met een 
trapje van drie optreden . De middelste aantrede is voorzien van een decoratie in de vorm van een profilering 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 23/Prins Hendrikstraat zonder nummer ( voorheen 175) 

Overzicht voorgevels Wachtelstraat 18-29 vanuit het westen (links nr 18 - rechts nr 29) 

De voorgevel aan de Wachtelstraat is witgepleisterd en voorzien van een lijstgevel met ingezwenkte 
hoeken en voluten. De gevels zijn voorzien van schijnvoegen . Bij de gevelopeningen suggereren de 
schijnvoegen een boogstrek die wordt geaccentueerd met diamantkop decoraties . De vensters zijn alle 
vernieuwd. Op de .begane grond zijn links een houten deur met bovenlicht en een groot vast raam. Rechts 
zijn twee vensters met bovenraam. Links en rechts in de geve l zijn twee fraai gevormde metalen gootbakken 
met een spuwgat en bevestigi ngspunten . De uitpandige metalen regenpijpen met een schuine knik zijn 
bevestigd op de gevels van de naastgelegen panden. De linkerpijp is rechthoekig in doorsnede . Links en 
rechts zijn twee geëmailleerde huisnummerplaten met in zwarte cijfers het opschrift 23 en 24. Op 
zolderniveau zijn twee vensters met schuiframen. De lijst is geprofileerd en witgeschilderd. In het dak is een 
klein dakraam. 

De achtergevel is een witgepleisterde tuitgevel die is afgedekt met een natuurstenen afdekplaat. Op 
zolderniveau is deze voorzien van een modern venster. Het is mogelijk dat het een achttiende eeuwse gevel 
betreft die later is voorzien van een nieuwe afdek- en pleisterlaag . Tegen de geve l is een aanbouw in de 
vorm van een achterhuis aan de Prins Hendrikstraat. 

Detail achtergevel Wachtelstraat 23, 22, 21v.l.n.r.) 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 23/Prins Hendrikstraat zonder nummer ( voorheen 175) 

De achterbouw in de vorm van een berging achter Wachtelstraat 23 heeft een gérende voorgevel aan de 
Prins Hendrikstraat met een industriële uitstraling. Deze berging is in 1920 gebouwd in opdracht van de heer 
A. de Jong . De gevel is opgetrokken uit rode bakstene n in kruisverband met kleine vlechtingen langs de 
daklijst en twee ondiepe nissen aan beide zijkanten. De gevel is voorzien van een plint in donkerder 
bakstenen met een rollaag . De gevelopeningen in de voorgevel met segmentbogen zijn oorspronkelijk. De 
schuifdeuren op de begane grond en de draaiende ramen op zolderniveau zijn vernieuwd. Het pand is 
voorzien van een houtskele t en gedekt door een zadeldak met mogelijk nog oorspronkelijke zwarte pannen. 
De linkergevel is voorzien van een dakgoot met eenvoudig gesneden houten witgeschi lderde klossen. 

Berging Prins Hendrikstraat (witte deuren) 
(achterbouw Wachtelstraat 23) 
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Deze omschrijving is voor een deel gebaseerd op het BAAC-rapport: K Emmens, A.G. Oldenmenger, J.M.J. 
Willems, (Bouw-) historische inven tarisatie Korte Akkeren 'vlek 2' Gouda. BAAC rapport 03.160, Den Bosch 
december 2003 
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