
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 529454 

onderwerp uitbreiding 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 .19939 d.d. 29 september 2005 is de publiekrechtel ijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

820 
Goejanverwelledijk 16 
gemeente Gouda GDA 01 L 425 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet volledig te zijn om de volgende reden: 

Het gemeentelijk monument Goejanverwelledijk 16 bevindt zich zowel op het kadastrale perceel L 425 als op 
perceel K 5856 . 
De beperking dient daarom ook te worden gevest igd op het perceel K 5856. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande, de beperking 'gemeentelijk monument' te vestigen op het kadastrale perceel 
gemeente Gouda, sectie GDA 01 K 5856, 

Afgegeven d.d. 21 april 2008 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders va Goud , 
namens dezen, //_ 
Het hoofd van de afdelinq Gél;)~s ntwikkeling , 

ir. A. Hekman 
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lz-nummer 

onderwerp 

2005.19939 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Goejanverwelledijk 16 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 27 september 2005 

Gelet op 

·besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschritt 

Datum: 11 JUL 2006 
( 

Paraaf: '-

. . 
• de inhoud van de brief van 1 0 mei 2005 nummer CH2005.583 van de Commissie Cultuurh istorie met 

betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Goejanverwelledijk 16, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie L, nummer(s) 425, welk object eigendom is van de heer B.J. Leeflang, 
Goejanverwelledi j k 16, 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 Goejanverwelledijk 16 is van belang omdat 
1. het een goed voorbeeld is van een voormalige sluiswachterswoning die stijlkenmerken vertoont van 
een vroege en sobere vorm van Art Nouveau; 
2. de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3. de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4. het ambachteli jk e vaardigheid vertoont in details als houtwerk en metselwerk; 
5. het een ensemble vormt met de Waaiersluis en sluiswachterswoningen Zuidelijke IJsseldijk 4, 6 en 8; 
6. het onderdeel is van het systeem aan waterbouwkundige kunstwerken van Gouda dat in nationaal 
opzicht bijzonder is. 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project; 

e het feit dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

• het feit dat de eigenaar schriftelijk en mondeling is gehoord en dat de eigenaar te kennen heeft gegeven 
vooralsnog geen bezwaar tegen aanwijzing te hebben; 

o het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonde r meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing 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 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuw ing 
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 Goejanverwelledijk 16, kadastraal 
bekend gemeente Gouda , sectie L, nummer(s) 425; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2 7 S EP 2005 

Burgemeester en wethoude...cs voornoemd,~ 

~ 
~ester 

' 
, secretaris 

drs. A.W.IVL de t:Sever 

verzonden : 2 9 SEP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.19939, van 2 7 SEP 2005 

monumentnummer 820 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Goejanverwelledijk 16 

omschrijving van het monument 

Sluiswachterswoning Waaiersluis (nu woonhuis) 
Bouwjaar : circa 1895 
Architect: waarschijnlijk Provinciale Waterstaat Zuid-Holland 

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

Bouwtekeningen: geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en 
Woningtoezicht Gouda. 

Voormalige sluiswachterswoning bij de Waaiersluis, thans in gebruik als woonhuis, opgebouwd uit een 
samengesteld volume in één bouwlaag met een kelder en een zolder, gedekt door een samengesteld dak· 
met overwegend zwarte kruispannen. Langs de nok loopt een ruitvormig patroon van rode kruispannen. De 
gevels zijn opgemetseld uit bruinrode baksteen in kruisverband met bijzondere geveldecoraties zoals 
banden van oranje baksteen op diverse hoogtes, een natuurstenen band ter onderscheiding van de plint, en 
segmentbogen bij geve lopeningen. De boogvelden zijn gevuld met oranje en geel gekleurde tegels met een 
levend ig geometrisch motief . Opvallend is eveneens de uitkragende houten gootlijst die is voorzien van 
houten gootklossen met een sierlijk gesneden geometrisch motief die zich om de goot lijken vast te klampen 
en in een contrasterende kleur zijn geschilderd. De kozijnen en de deuren zijn overwegend van hout en 
enkele ramen zijn voorzien van luiken. Vensters zijn voor een deel vernieuwd en voor een deel nog 
oorspronkelijk. Enkele ramen zijn voorzien van een bijzondere rand met kleine roedeverdeling die mogelijk 
nog oorspronkelijk is. Mogelijk zijn enkele bovenramen nog voorzien van glas-in-lood, maar dat is vanaf de 
openbare weg niet goed zichtbaar. Het houtwerk is overwegend wit geschilderd met op enkele plaatsen 
donkergroene verf. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Document3 

Gouda 

kad. L 

425 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwelledijk 16 

De voorgevel aan de zijde van de Waaiersluis heeft links een risalerend deel met een topgevel en een 
dubbel venster met twee, mogelijk nog oorspronkelijke houten luiken en bovenramen met matglas 
(barokgla s). Het dubbe le venster heeft langs de onderzijde een bijzondere roedeverdeling met drie ruitjes . In 
de gevel van de verdieping is een dubbel venster met een bovenraam. In de rechter zijwand van het 
risalerende deel is een venster met een onderrand van twee kleine ruitjes en een bovenraam. Rechts van 
het risalerende deel is de entree met een mogelijk nog oorspronke lijke paneeldeur met eenvoudig gesneden 
relief in de vorm van onder meer twee langerekte verticale stroken en een bovenlicht met matglas. De 
onderdorpe l is van grijs natuursteen. Rechts daarvan is een venster met een bovenraam met matg las 
(barokglas). Het venster heeft langs de onderzijde een bijzondere roedeverdeling met drie ruitjes. De 
gevelopeningen zijn voorzien van recente zonwe ring. In het dak is een recente dakkapel met drie rame n. Op 
het rechter gedeelte van het dak, dat een plat deel heeft, is een nog oorspronkelijke gemetselde 
schoorsteen. 

Voorgevel langs de Waaiersluis 

De linker zijgevel langs het pad van de Goejanverwel/edijk naar de Waaiersluis, heeft twee recente 
vensters met een raam en naar buiten scharnierend bovenraam, en recente zonwering . De vensters z ijn 
voorzien van segmentbogen met boogvelden. In het dak zijn twee grote recente dakramen. 

De rechter zijgevel heeft links een enkel venster en ,een dubbel venster met bovenramen . Deze vensters 
hebben langs de onderzijde een bijzondere roedeverdeling met drie ruitjes. Rechts is een kleiner venster 
met een dubbel raam onder en een bovenraam. De gevelopeningen zijn voorzien van recente zonwering . In 
het dak is een recente dakkapel en een klein dal<raam. 

De achtergevel aan de Goejanverwel/edijk heeft in een risalerend linl<er deel een deur en een klein staand 
venster met een strek. De dakgoot is hier verlaagd. In het rechter geveldeel met de topgevel is op de 
verdieping een venster met bovenraam. 

Op het terrein staan meerdere bijgebouwen van zowe l een permanent als tijdelijk karakter, waardoor het 
terrein een rommelige aanblik biedt. Op het terrein bij de achte rgevel langs het verhoogde pad staat een 
losstaande berging die waarschijnlijk wel tot het oorspronkelijke ontwerp behoort. Deze berging is 
opgemetseld uit bruinrode baksteen in kruisverband en heeft een zadeldak met pannen en een 
witgeschilderde gootlijst. Aan de oostzijde heeft deze berging een mogelijk nog oorspronkeli jl<e deur die 
verwantschap toont met de luiken aan de voorgevel, en een boven licht met een l<leine roedeverdeling die 
qua maat en detaillering sterke overeenkomsten vertoont met de raamroedes in de voorgeve l. Aan de 
westgevel heeft de berging een raam met kleine raamroedes en twaalf ruiten. De andere bijgebouwen (voor 
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het merendeel van hout) zijn waarschijnlijk niet oorspronkelijk. De hoogteverschillen in de terreinaanleg zijn 
nog grotendeels oorspronkelijk en kenmerkend voor de sluiswachterswoning . De woning is gebouwd op een 
plateau en ligt langs een dijk met een pad dat de verbinding vormt tussen Goejanverwelledijk en de 
Waaiersluis. Vanaf dat verhoogde pad lopen diverse paden en nog oorspronkelijke trappen schuin naar het 
lager gelegen terrein waar het huis staat. Op het terrein voor de woning, langs het water , staat een rij 
vo lwassen bomen. 
In het interieur zijn de originele paneeldeuren nog aarnwezig. De indeling is aangepast. 
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Achtergevel (1) met berg ing en zijgeve l (r) Detail van de gootlijst voorgevel 
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