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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 15 februari 2005 nummer CH2005.532 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Wachtelstraat 29, kadastraal 
bekend gemeente Gouda sectie E nummer(s) 6000, welk object eigendom is van ________ l, 
____________ __,, 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 29 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 schriftelijk 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; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaurati ebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Verni euwing 
2005 van toepassing is; 

o de Verorde ning inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

Wachtelstraat 29 BenW besluit.doe 

gemee nte 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeente lijk monument van het object Wachte lstraat 29, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie E, nummer(s) 6000; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

BurQemeester en weth9i1ders vq:,orno~d,1 

verzonden : 
3 0 MRT 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.05475, van 

2 9 MRT ZOOS 

monumentnummer 816 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Wachtelstraat 29 

omschrijving van het monument 

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

Pand, deel uitmakend van een bouwblok met een aaneengesloten rij gevels aan de Wachtelstraat, in 
hoofdzakelijk twee bouwlagen met zolder, voorzien van een met rode pannen gedekt zadeldak. De 
verdiepingshoogte is lager dan de verdiepingshoogte van het naastgelegen pand nr 28. Oorspronkelijk was 
dit waarschijnlijk een pakhuis. De voorgevel is grotendeels opgetrokken uit metselwerk dat is gepleisterd. Uit 
een in 2003 uitgevoerd bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de oorsprong van dit smalle en ondiepe pand uit 
de tweede helft van de negentiende eeuw stamt. Het pand maakt een gave indruk en het is mogelijk dat in 
het pand ouder muurwerk aanwezig is. De gevelindeling van het pakhuis is vrij oorspronkelijk. 

De voorgevel aan de Wachtelstraat heeft een witgepleisterde lijstgevel met ingezwenkte hoeken en 
voluten . Op de begane grond ligt een entree met een dubbele groen geschilderde deur. Het kozijn op 
begane grond niveau is voorzien van pen en gat verbindingen. Vermoedelijk betreft het oorspronkelijke 
kozijnen. Op de eerste verdieping zijn twee vensters met een schuifraam met middenstijl. Op de zolderlaag 
is een venster met een horizontale roede. 

De achtergevel is opgetrokken uit baksteen in onder meer kruisverband en is voorzien van muurankers. 
Tegen de gevel is een achterbouw. Hier is een pad naar bergingen die vanaf de Prins Hendrikstraat 
toegankelijk zijn. 

De rechter gevel is opgetrokken uit baksteen en voorzien van grote muurankers. De blokgoot is van 
metaal. Rechts naast het pand en achter het pand is een steeg, van Wachtelstraat naar het (gedempte) 
Moordrechts Verlaat. 
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vervolg van de omschrijving Wachtelstraat 29 

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