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·•-1___, 

• de inhoud van de brief van 10 mei 2005 nummer CH2005 .584 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Sluisdijk 1-7 (even/oneven), 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer(s) 3245, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875 en 2876, 
welk ob ·ect 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 Cultuurhistori e 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Sluisdijk 1-2-3-4-5 -6-7 is van belang omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van arbeidershui zen die stijlkenmerken vertonen van Traditionalisme; 
2. de gevelindeling nog grotendeels intact is; 
3. de detaillering nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
4 . het ambachtelijke vaardigheid vertoont in de detaillering ; 
5. het een ensemble vormt van dienstwoningen bij een sluiscomplex van Provinciale Waterstaat Zuid
Holland . 

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord en dat geen van de eigenaars een zienswijze naar voren 
heeft gebracht. 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monum ent niet zonder meer meebrengt dat verand ering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruil< niet mogelijk zouden z ijn; 

• 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 
Cultuurhisto rie; 

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

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 

Sluisdij l< 1_7 even oneven Benw besluit .doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Sluisdijk 1-7 (even/oneven), 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer(s) 3245, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875 en 2876 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2 7 S EP 2005 

Burgemeester en wethoµ_ders vo,orrw,eifuv,\-____--

burgemeester 

, secretaris 

:ir: A W.M. de Bever 

verzonden : z g S EP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.19940, van 

2 7 SEP 2005 

monumentnummer 821 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Sluisdijk 1-7, even/oneven 

omschrijving van het monument 

Zeven dienstwoningen bij Julianaslu is 
Bouwjaar : 1936 
Architect: Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland 

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

Bouwtekeningen : Gouda, Groene Hart Archief , archief Bouw- en Woningtoezicht Moordrecht, dossier 180 
(1936) 102-3 {267). 

Sluisdijk 1 
Dienstwoning , in hoofdzakelijk één bouwlaag met kelder en zolder, gebouwd als rechter woning van een 
strook van drie woningen onder één kap Sluisdijk 1-3, en één geheel vormend met Sluisdijk 1-7. De indeling 
van de voorgevel van Sluisdijk 1 is spiegelbeeldig ten opzichte van Sluisdijk 3. Afgezien van kleine 
verschillen hebben de gevels van de woningen in hoofdopzet een sterk identiek karakter doordat ze zijn 
opgebouwd uit enkele identieke onderdelen. De gevels zijn opgeme tseld uit hoofdzakelijk gele baksteen in 
halfsteensverband. Het schildda k wordt afgedekt door zwarte pannen en een witgeschilderde uitkragende 
gootlijst met gootklossen. Het houtwerk is overwegend wit geschilderd , en groen voor de bewegende 
onderdelen . Oorspronkelijk waren de vensters in de zijgevel van de zolderlaag voorzien van houten luiken, 
maar daarvan resten mogelijk slechts enkele haken in de muren. 

De voorgevel aan de S/uisdijl< is voorzien van een hoofdentree en een venster. De waarsch ijnlij k nog 
grotendeels oorspronkelijke hoofden tree bestaat uit een vrij breed , witgeschilderd houten kozijn met een 
natuurstenen onderdorpel, een groen geschilderde deur met drie ruiten, een naar buiten scharnie rend 
bovenlicht en een luifel die is opgehangen aan metalen bevestigingselementen. De luifel is voorzien van een 
vlaggenmasthouder en een smalle regenpijp rechts . Rechts van deze entree is een samengesteld venster 
met een onderraam met een zesruits onderverdeling en een dubbel bovenraam met glas-in-lood . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

Goud a 

kad . F 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 tlm 7 

nummer(s) 3245, 2871, 2872, 2873, 2874 , 2875 en 2876 

Sluisdijk 1_7 even oneven bijlage bij Benw besluit .doe 
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vervolg van de omschrijving Sluisdijk 1-7 even/oneven 

Het venster is voorzien van een strek met enkele uitgemetselde sluitstenen. In het dak boven de deur is een 
mogelijk nog oorspronkelijke, wit geschilderde dakkapel met een tympaanvormige afsluiting. Het dakvlak is 
verder op regelmatige wijze voorzien van meerdere oorspronkelijke schoorstenen. 

De rechter zijgevel is op de begane grond voorziern van een smal venster met een bovenraam met glas
in-lood en een strek met uitgemetselde sluitstenen. Rechts daarvan is een erker met afgeschuinde hoeken 
en een metalen samengesteld dakschild. De vensters van de erker zijn voorzien van bovenramen. Op de 
zolderlaag is de gevel voorzien van twee dubbele vensters met roedeverdeling en een strek. De nok van de 
gevel is bekleed met horizontaal aangebrachte, wit geschilderde planken en heeft een klein verticaal 
venster. 

De achterzijde van de woning is vanaf de openbare weg door begroeiing nauwelijks te zien. Vermoedelijk 
is deze gevel voorzien van diverse uitbouwen en een bordes met een trap naar het lager gelegen 
achterterrein. 

De berging komt op de oorspronkelijke ontwerptekeningen voor. Tot de woning behoort een nog 
oorspronkelijke losstaande berging, rechts van de woning, opgemetseld uit gele baksteen, voorzien van een 
zadeldak met zwarte pannen en een witgeschilderde lijst. Deze berging werd oorspronkelijk gedeeld met 
Sluisdijk nr 2, die een eigen toegang had tot de berging, rechts van de toegang van Sluisdijk nr 1. Andere 
bergingen op het terrein zijn recent uitgevoerd . 
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Voorgevels aan de Sluisdijk, vlnr: 7-6, 5-4 en 3-2-1 (links een oorspronkelijk schuurtje). 

Slviiscli]fc 2 
Dienstwoning, in hoofdzakelijk één bouwlaag met kelder (betonnen bak) en zolder, gebouwd als middelste 
woning van een strook van drie woningen onder één kap Sluisdijk 1-3, en één geheel vormend met Sluisdijk 
1-7. Afgezien van kleine verschillen hebben de gevels van de woningen in hoofdopzet een zelfde karakter 
doordat ze zijn opgebouwd uit enkele identieke onderdelen. De gevels zijn opgemetseld uit hoofdzakelijk 
gele baksteen in halfsteensverband. Het schilddak wordt afgedekt door zwarte pannen en ean 
witgeschilderde uitkragende gootlijst met gootklossen. Het houtwerk is overwegend wit geschilderd, en 
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vervolg van de omschrijving Sluisdijk 1-7 even/oneven 

groen voor de bewegende onderdelen. 
De voorgevel aan de Sluisdijk is voorzien van een hoofdentree en een venster. De waarschijnlijk nog 

grotendeels oorspronkelijke hoofdentree bestaat uit een vrij breed, witgeschilderd houten kozijn met een 
natuurstenen onderdorpel, een groen geschilderde deur met drie ruiten, een naar buiten scharnierend 
bovenlicht en een luifel die is opgehangen aan metalen bevestigingselementen. De luifel is voorzien van een 
vlaggenmasthouder en een smalle regenpijp rechts. Rechts van deze entree is een samengesteld venster 
met drie onderramen en drie bovenramen. Het licht uitgebouwde venster is voorzien van een smal metalen 
dakschild waardoor de woning als middelste woning van de strook wordt geaccentueerd. In het dak boven 
de deur zijn twee mogelijk nog oorspronke lijk wit geschilderde dakkapellen met een tympaanvormige 
afs luiting. Het dakvlak is verder op rege lmatige wijze voorzien van meerdere oorspronkelijke schoorstenen. 

De achterzijde v_an de woning is vanaf de openbare weg door begroeiing nauwelijks te zien. Vermoedelijk 
is er een bordes met een trap naar het lager gelegen achterterrein aanwezig. 
Meerdere recente bergingen op het terrein aanwezig . 

Detail voorgeve l nr. 2 

Sluisdijk 3 
Dienstwoning, in hoofdzakelijk één bouwlaag met kelder en zolder, gebouwd als linker woning van een 
strook van drie woningen onder één kap Sluisdijk 1-3, en een geheel vormend met Sluisdijk 1-7. De indeling 
van de voorgevel van Sluisdijk 1 is spiege lbee ldig ten opzichte van Sluisdijk 3. Afgezien van kleine 
verschillen hebben de gevels van de woningen in hoofdopzet een zelfde karakter doordat ze zijn opgebouwd 
uit enkele identieke onderdelen. De gevels zijn opgemetseld uit hoofdzakelijk gele baksteen in 
halfsteensverband. Het schilddak wordt afgedekt door zwarte pannen en een witgeschilderde uitkragende 
goot lijst met gootklossen. Het houtwerk is overwegend wit geschilderd, en groen voor de bewegende 
onderdelen. Oorspronkelijk waren de vensters in de zijgeve l van de zolderlaag voorzien van houten luiken, 
maar daarvan resten mogelijk slechts enkele haken in <Ie muren. 

De voorgevel aan de Sluisdijk is voorzien van een hoofdentree en een venster. De waarschijnlijl< nog 
grotendeels oorspronkelijke hoofdentree bestaat uit een vrij breed witgeschilderd houten kozijn met een 
natuurstenen onderdorpel, een groen geschilderde deur met drie ruiten, een naar buiten scharnierend 
bovenlicht en een luifel die is opgehangen aan metalen bevestigingselementen. De luifel is voorzien van een 
vlaggenmasthouder en een smalle regenpijp rechts. Links van deze entree is een samengesteld venster met 
een onderraam met een zesruits onderverdeling en een dubbel bovenraam met glas in lood. Het venster is 
voorzien van een strek met enkele uitgemetselde sluitstenen. In het dak boven de deur is een mogelijk nog 
oorspronkelijke, wit gesch ilderde dakkapel met een tympaanvormige afsluiting. Het dakvlak is verder op 
regelmatig e wijze voorzien van meerdere oorspronkelijke schoorstenen. 
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vervolg van de omschrijving Sluisdijk 1-7 even/oneven 

De linker zijgevel is op de begane grond voorzien van twee smalle hoge vensters met een bovenraam en 
een strek met uitgemetselde sluitstenen. Op de zolderlaag is de gevel voorzien van twee dubbele vensters 
met zesruits roedeverdeling en een strek. De nok van de gevel is bekleed met horizontaal aangebrachte, wit 
geschilderde planken en heeft een klein verticaal venster. Tegen de gevel is een niet oorspronkelijke muur 
aangebouwd naar een recente berging. 

De achterzijde van de woning is vanaf de openbare weg door begroeiing nauwelijks te zien . Vermoedelijk 
is deze gevel voorzien van diverse uitbouwen en een bordes met een trap naar het lager gelegen 
achterterrein. 

De berging links van de woning langs de IJsseldijk is recent. Mogelijk staat achter deze berging een 
kleinere berging die wel oorspronkelijk is, maar vanaf de openbare weg in de huidige stituatie niet zichtbaar 
is. 

Sluisdijk 4 
Dienstwoning , in hoofdzakelijk één bouwlaag met kelder en zolder, gebouwd als rechter woning van twee 
woningen onder één kap Sluisdij k 4-5, en één geheel vormend met Sluisdijk 1-7. De indeling van de 
voorgevel van Sluisdijk 4 is spiegelbeeldig ten opzichte van Sluisdijk 5. De gevelindeling van Sluisdijk 4 en 5 
is vrijwel identiek met Sluisdijk 6-7. Afgezien van kleine verschillen hebben de gevels van de woningen in 
hoofdopzet een zelfde karakter doordat ze zijn opgebouwd uit enkele identieke onderdelen . De gevels zijn 
opgemetseld uit hoofdzakelijk gele baksteen in halfsteensverband. Het schilddak wordt afgedekt door zwarte 
pannen en een witgeschilderde uitkragende gootlijst met gootklossen. Het houtwerk is overwegend wit 
geschi lderd, en groen voor de bewegende onderdelen . Oorspronkelijk waren de vensters in de zijgevel van 
de zolderlaag voorz ien van houten luiken, maar daarvan resten mogelijk slechts enkele haken in de muren. 

De voorgevel aan de S/uisdijk is voorzien van een hoofdentree en een venster. De waarsc hijnlijk nog 
grotendeels oorspronkelijke hoofdentree bestaat uit een vrij breed, witgeschilderd houten kozijn met een 
natuurstenen onderdorpel, een groen geschi lderde deur met drie ruiten, een naar buiten scharnierend 
bovenlicht en een luifel die isöpg 'èfiangen aan meta len bevestigingselementen. De luifel is voorzien van een 
vlaggenmasthouder en een smalle regenpijp rechts. Rechts van deze entree is een samengesteld venster 
met een onderraam met roedeverdeling en een bovenraam . Dit venster is voorzien van een strek met enkele 
uitgemetselde sluitstenen. In het dak boven de deur is een mogelijk nog oorspronkelijke, wit geschilderde 
dakkape l met een rechte afsluiting en een dubbe l raam. Het dakvlak is voorzien van een nog oorspronke lijke 
schoorsteen. 

De rechter zijgevel is op de begane grond voorzien van twee smalle hoge vensters met een bovenraam 
en een strek met uitgemetselde sluitstenen. Op de zolderlaag is de gevel voorzien van twee dubbele 
vensters met zesruits roedeverdeling en een strek. De nol< van de gevel is bekleed met horizontaal 
aangebrachte wit geschilderde planken en heeft een klein verticaal venster . Tegen de gevel is een niet 
oorspronkelijke muur aangebouwd naar een recente berging. 

De achterzijde van de woning is vanaf de openbare weg door begroeiing nauwelijks te zien. Vermoedelijk 
is deze gevel voorzien van diverse uitbouwen en een bordes met een trap naar het lager gelegen 
achterterrein. 

De berging rechts van de woning langs de IJsse ldijk is recent. Mogelijk staat achter deze berging een 
kleinere berging die we l oorspronkelijk is, maar vanaf de openbare weg in de huidige stituatie niet zichtbaar 
is. 

Sluisdij~ 5 
Dienstwoning, in hoofdzakelijk één bouwlaag met kelder en zolder, gebouwd als linker woning van twee 
woningen onder één kap Sluisdijk 4-5, en één geheel vormend met Sluisdijk 1-7. De indeling van de 
voorgevel van Sluisdijk 4 is spiegelbeeldig ten opzichte van Sluisd ijk 5. De gevelindeling van Sluisdijk 4 en 5 
is vrijwel identiek met Sluisdijk 6-7. Afgezien van kleine verschillen hebben de gevels van de woningen in 
hoofdopzet een zelfde karakter doordat ze zijn opgebouwd uit enkele identieke onderdelen. De gevels zijn 
opgemetseld uit hoofdzakelijk gele baksteen in halfsteensverband. Het schilddak wordt afgedekt door zwarte 
pannen en een witgeschilderde uitkragende gootlijst met gootklossen. Het houtwerk is overwegend wit 
gesch ilderd, en groen voor de bewegende onderdelen. Oorspronkelijk waren de vensters in de zijgevel van 
de zolderlaag voorzien van houten luiken, maar daarvan resten mogelijk slechts enkele haken in de muren. 

De voorgevel aan de Sluisdijk is voorzien van een hoofdentree en een venster . De waarschijnlijk nog 
grotendeels oorspronkelijke hoofdentree bestaat uit een vrij breed, witgeschilderd houten kozijn met een 
natuurstenen onderdorpel, een groen geschilderde deur met drie ruiten, een naar buiten scharnierend 
bovenlicht en een luifel die is opgehangen aan metalen bevestigingselementen. De luifel is voorzien van een 
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vervolg van de omschrijving Sluisdijk 1-7 evenfonèven 

vlaggenmasthouder en een spuwgat voor het hemelwater links. Links van deze entree is een samengesteld 
venster met een onderraam met roedeverdeling en een bovenraam . Dit venster is voorzien van een strek 
met enkele uitgemetselde sluitstenen. In het dak boven de deur is een mogelijk nog oorspronkelijke, wit 
geschilderde dakkapel met een rechte afsluiting en een dubbel raam. Het dakvlak is voorzien van een nog 
oorspronkelijke schoorsteen. 

De linker zijgevel is op de begane grond voorzien van twee smalle hoge vensters met een bovenraam en 
een strek met uitgemetselde sluitstenen. Op de zo lderlaag is de gevel voorzien van twee dubbele vensters 
met zesruits roedeverdeling en een strek en nog oorspronkelijke groen geschilderde dubbele houten 
raamluiken met metalen bevestigingshaken. De nok van de gevel is bekleed met horizontaal aangebrachte 
wit geschilderde planken en heeft een klein verticaal venster. Tegen de gevel is een niet oorspronkelijke 
muur aangebouwd naar een recente berging. 

De achterzijde van de woning is vanaf de openbarè weg door begroeiing nauwelijks te zien. Vermoedelijk 
is deze gevel voorzien van diverse uitbouwen en een bordes met een trap naar het lager gelegen 
achterterrein. 

De berging rechts van de won ing langs de IJsseldijk is recent. Mogelijk staat achter deze berging een 
kleinere berging die wel oorspronkelijk is, maar vanaf de openbare weg in de huidige stituatie niet zichtbaar 
is. 

~;;~~~r, . . . :. 
' 

'1.,. 

-. .( :i 

; ; 1 Detail zijgeve l nr 5 (met luiken) 

Sluisdij?t 6 
Dienstwoning, in hoofdzakelijk één bouwlaag met kelder en zolder, gebouwd als rechter woning van twee 
woningen onder één kap Sluisdijk 6-7, en één geheel vormend met Sluisdijk 1-7. De indeling van de 
voorgevel van Sluisdijk 6 is spiegelbeeldig ten opzichte van Sluisdijk 7. De gevelindeling van Sluisdijk 4 en 5 
is vrijwel identiek met Sluisdijk 6-7. Afgezien van kleine verschillen hebben de gevels van de woningen in 
hoofdo pzet een zelfde karakter doordat ze zijn opgebouwd uit enkele identieke onderdelen. De gevels zijn 
opgemetseld uit hoofdzakelijk gele baksteen in halfsteensverband. Het schilddak wordt afgedekt door zwarte 
pannen en een witgeschilderde uitkragende gootlijst met gootk lossen. Het houtwerk is overwegend wit 
geschilderd, en groen voor de bewegende onderdelen. Oorspronkelijk ware n de vensters in de zijgevel van 
de zo lderlaag voorzien van houten luiken, maar daarvan resten mogelijl< slechts enkele haken in de muren. 

De voorgevel aan de Sluisdijk is voorzien van een hoofdentree en een venster . De waarschijnlijk nog 
grotendeels oorspronkelijke hoofdentree bestaat uit eern vrij breed, witgeschilderd houten kozijn met een 
natuurstenen onderdorpel, een groen geschilderde deur met drie ruiten, een naar buiten scharnierend 
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vervolg van de omschrijving Sluisdijk 1-7 even/oneve n 

bovenlicht en een luifel die is opgehangen aan metalen bevestigingselementen. De luifel is voorzien van een 
vlaggenmasthouder en een smalle regenpijp rechts. Rechts van deze entree is een samengesteld venster 
met een onderraam met roedeverdeling en een bovenraam. Dit venster is voorzien van een strek met enkele 
uitgemetselde sluitstenen. De vensters zijn voorzien van recente rolluiken. In het dak boven de deur is een 
mogelijk nog oorspronkelijke, wit geschilderde dakkapel met een rechte afsluiting en een dubbel raam. Het 
dakvlak is voorzien van een nog oorspronkelijke schoorsteen. 

De rechter zijgevel is op de begane grond voorzien van twee smalle hoge vensters met een bovenraam 
en een strek met uitgemetselde sluitstenen. Op de zolderlaag is de gevel voorzien van twee dubbele 
vensters met zesruits roedeverdeling en een strek. De vensters zijn voorzien van recente rolluiken. De nok 
van de gevel is bekleed met horizontaal aangebrachte, wit geschilderde planken en heeft een klein verticaal 
venster. Tegen de gevel is een niet oorspronkelijke muur aangebouwd naar een recente berging. 

De achterzijde van de woning is vanaf de openbare weg door begroeiing nauwelijks te zien. Vermoedelijk 
is deze gevel voorzien van diverse uitbouwen en een bordes met een trap naar het lager gelegen 
achterterrein. 

De berging rechts van de woning langs de IJsseldijk is recent. Mogelijk staat achter deze berging een 
kleinere berging die wel oorspronkelijk is, maar vanaf de openbare weg in de huidige stituatie niet zichtbaar 
is. 

Achterzijde complex 

Sluisdijlc 7 
Dienstwoning, in hoofdzakelijk één bouwlaag met kelder en zolder, gebouwd als linker woning van twee 
woningen onder één kap Sluisdijk 4-5, en één geheel vormend met Sluisdijk 1-7. De indeling van de 
voorgevel van Sluisdijk 4 is spiegelbeeldig ten opzichte van Sluisdijk 5. De gevelindeling van Sluisdijk 4 en 5 
is vrijwel identiek met Sluisdijk 6-7. Afgezien van kleine verschillen hebben de gevels van de woningen in 
hoofdopzet een zelfde karakter doordat ze zijn opgebouwd uit enkele identieke onderdelen. De gevels zijn 
opgemetseld uit hoofdzakelijk gele baksteen in halfsteensverband. Het schilddak wordt afgedekt door zwarte 
pannen en een witgeschilderde uitkragende gootlijst met gootklossen. Het houtwerk is overwegend wit 
geschilderd, en groen voor de bewegende onderdelen. Oorspronkelijk waren de vensters in de zijgevel van 
de zolderlaag voorzien van houten luiken, maar daarvan resten mogelijk slechts enkele haken in de muren. 

De voorgevel aan de Sluisdijk is voorzien van een hoofdentree en een venster. De waarschijnlijl< nog 
grotendeels oorspronkelijke hoofdentree bestaat uit een vrij breed, witgeschilderd houten kozijn met een 
natuurstenen onderdorpel, een groen geschilderde deur met drie ruiten, een naar buiten scharnierend 
bovenlicht en een luifel die is opgehangen aan metalen bevestigingselementen. De luifel is voorzien van een 
vlaggenmasthouder en een regenpijp voor het hemelwater links. Links van deze entree is een samengesteld 
venster met een onderraam met roedeverdeling en een bovenraam. Dit venster is voorzien van een strek 
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vervolg va111 de omschrijving Sluisdijk 1 •i even/oneven 

met enkele uitgemetse lde sluitstenen. In het dak boven de deur is een mogelijk nog oorspronkelijke, wit 
geschilderde dakkapel met een rechte afsluiting en een dubbel raam. Het dakvlak is voorzien van een nog 
oorspronkelijke schoorsteen. 

De linker zijgevel is op de begane grond voorzien van twee smalle hoge vensters met een bovenraam en 
een strek met uitgemetselde sluitstenen. Op de zolderlaag is de gevel voorzien van twee dubbele vensters 
met zesruits roedeverdeling en een strek. De raamopeningen zijn voorzien van recente rolluiken. De nok 
van de gevel is bekleed met horizontaal aangebrachte, wit geschilderde planken en heeft een klein verticaal 
venster. 

De achterzijde van de woning is vanaf de openbare weg door begroeiing nauwelijks te zien. Vermoedelijk 
is deze gevel voorz ien van diverse uitbouwen en een bordes met een trap naar het lager gelegen 
achterterrein . 

De berging links van de woning langs de IJsseldijk is waarschijnlijk nog oospronkelijk . Deze losstaande 
berging van de woning , opgemetseld uit gele baksteen, voorzien van een zadeldak met zwarte pann~ n en 
een Witgeschilderde lijst. Andere bergingen op het terrein zijn recent uitgevoerd . 

Terreinaanleg en bij0ebouwen Sluisdijk 1 •7 
De woningen zijn aan de voorzijde voorzien van een terreinafscheiding in de vorm van een laag muurtje van 
gele baksteen met een horizontale, groen geschi lderde plank. Het is niet bekend wanneer dit muurtj e is 
uitgevoerd. Oe huidige bergingen (garages) tussen .de woningblokken zijn recent. Niet alle oorspronkelijk e 
bergingen zijn vanaf de openbare weg te zien. In ieder geval zijn de kleinere bergingen , rechts van nr 1 en 
links van nr 7, die aan de achterzijde staan, we l oorspronkelijk. De woningen zijn gebouwd op een zeedijk en 
kijken uit over het sluizencomplex. De achterzijde van het terrein ligt laag, aan de voet van de zeedijk. 

1 
__ <1 Kaart situatie 2004 
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