
iz-nummer 

onderwerp 

2005.-5480 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Wachtelstraat 26-27 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 29 maart 2005 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 1 1 JUL 2006 -
Paraat: 

• de inhoud van de brief van 15 februari 2005 nummer CH2005.530 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 26-27, kadastraal 
bekend aemeente Gouda, sectie E nummer(s) 5997 en 5998, 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, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Wachtelstraat 26-27 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 eigenaar(s) zijn gehoord, maar dat door hen 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; 

• 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; 

" het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 26-27, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 5997 en 5998; 

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, bijlage 
nummer 2005.05480, van 6 Z çooz mw 
monumentnummer 814 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Wachtelstraat 26-27 

omschrijving van het monument 

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

Pand, oorspronkelijk twee adressen, deel uitmakend van ee.n bouwblok met een aaneengesloten rij gevels 
aan de Wachtelstraat, in hoofdzakelijk een bouwlaag met zolder, voorzien van twee afzonderlijke en 
asymmetrische zadeldaken bedekt met rode Hollandse pannen. Uit een in 2003 uitgevoerd bouwhistorisch 
onderzoek blijkt dat het pand waarschijnlijk uit de negentiende eeuw dateert. De voorgevel, met de twee 
gespiegelde delen, is voorzien van een dubbele lijstgevel met ingezwenkte hoeken. De rechterzijgevel van 
Wachtelstraat 27 bevat hoogstwaarschijnlijk zeventiende eeuws of vroeg achttiende eeuws muurwerk. Het 
overige muurwerk kan mogelijk ook oud werk bevatten. · 

De voorgevel aan de Wachtelstraat is voorzien van een dubbele lijstgevel met ingezwenkte hoeken. De 
gevel van de bovenste bouwlaag is witgepleisterd, daaronder is witgeschilderd metselwerk waarvan de 
baksteenstructuur nog zichtbaar is. Op de scheiding van het gepleisterde en niet-gepleisterde deel is een 
donkerbruin geglazuurde waterlijst. De gevel is op de begane grond in de tweede helft van de twintigste 
eeuw vernieuwd. De gevelindeling is gespiegeld. Het linkerpand nummer 26 heeft links een deur met 
bovenlicht en rechts daarvan een venster met bovenraam . Het rechte rpand nummer 27 heeft rechts een 
deur met bovenlicht en links daarvan een venster met bovenraam. De twee vensters met schuiframen op 
zolderniveau zijn waarschijnlijk oorspronkelijk. 

De achtergevel is op zoldernivea u voorzien van een oorspronkelijk schuifvenster. In de twintigste eeuw is 
zowel tegen de achtergevel van nummer 26 als de achtergevel van nummer 27 een uitbouw geplaatst. 
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vervolg van de omsch rijving Wachtelstraat 26 en 27 
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Overzicht voorgevels Wachtelstraat 18-29 vanuit het westen (links nr 18 - rechts nr 29) 
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Detail voorgevels (o.a. nr 26 en 27) 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 26 en 27 
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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 inventarisatie Korte Akkeren 'vlek 2' Gouda. BAAC rapport 03.160, Den Bosch 
december 2003 
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