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• de inhoud van de brief van 10 mei 2005 nummer CH2005 .579 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Zuider IJsseldijk 4-6 even, 
kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 419 en 420, 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 Zuider ljsseldijk 4-6 is van belang omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van een voormalige dubbele sluiswachterwoning met stijlkenmerken 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 ambachtelijke vaardigheid vertoont in details als houtwerk en metselwerk ; 
5. het een ensemble vormt met de Waaiersluis en sluiswachterwoningen Zuidelijke IJsseldijk 8 en 
Goejanverwelledijk 16; 
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 ; 

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord en dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht; 

• 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 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

Zuider IJsseld ijk 4 6 even .doe 

gemeente 
gouda 



• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vern ieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Zu ider IJsseldijk 4-6 even, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 419 en 420 ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2 7 S EP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethoude rs, 
nummer 2005.19935, van 2 7 S EP 2005 

monumentn ummer 825 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Zuider IJsseldijk 4-6 even 

omschrijvin g van het monu ment 

D.ubbele sluiswachterswoning bij Waaiersluis (nu woonhuis) 
Bouwjaar: 1912 
Architect: waarschijnlijk Provinciale Waterstaat Zuid-Holland 

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

Bouwtekeningen: geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en 
Woningtoezicht Gouda en Haastrecht. Bestek is in bezit van eigenaar van nummer 4. 

Zuider .IJsse ldijk 4 (rechter wo ning) · . 
Voormalige s/uiswachterswoning bij de Waaiersluis, thans in gebruik als woonhuis, rechter woning van een 
spiegelbeeldig ontworpen twee-onder-een-kap woning Zuider IJsseldijk 4-6. De woning die tegen een 
dijklichaam is aangebouwd , ligt met de voorgevel langs een verhoogde weg van de Zuider IJsseldijk naar de 
Waaiersluis . De woning is opgebouwd uit een samengesteld volume in twee bouwlagen met zolder, gedekt 
door een samengesteld wolfsdak met overwegend zwarte geglazuurde kruispannen . De nok is voorzien van 
een metalen bolornament. Het dak is voorzien van diverse recente ontluchtingspijpen, dakramen en een 
groot zonnepaneel aan de oostzijde. Opvallend is de uitkragende houten gootlijst die is voorzien van houten 
gesneden gootklossen. De gevels zijn opgemetseld uit bruinrode baksteen in kruisverband met zandkleurige 
banden op diverse hoogtes en een grijze plint, en segmentbogen van oranje baksteen bij gevelopeningen . 
De boogvelden zijn recent egaal grijs geschilderd, en waren waarschijnlijk voorzien van gekleurde tegels . De · · 
kozijnen van vensters en deuren zijn voor het merendeel recent. Oorspronkelijk hadden enkele vensters 
luiken, gezien de metalen bevestigingselementen op enkele plekken nog in de gevel aanwezig zijn. Het 
houtwerk is overwegend wit geschilderd met op enkele plaatsen donkergroene verf . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale amnduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Document2 

Gouda 

kad. L 

4 19 en 420 

vervo lg van omschrijving op pagina's 2 en 3 



vervolg van de omschrijving Zuider IJsseldijk 4-6 even 

De voorgevel, aan de westzijde, heeft rechts een risalerend deel met een topgevel. Deze gevel heeft een 
venster met bovenraam en zonwering op de begane grond, en een dubbel venster met bovenraam op de 
zolderlaag. Links daarvan is de hoofdentree in een terugliggend deel. De niet oorspronkelijke paneeldeur 
heeft een eenvoudig bovenlicht. De entree heeft een gezamenlijke segmentboog die gedeeld wordt met nr 6, 
de linker woning. 

De rechter zijgevel heeft op de hoofdverdieping twee vensters die voorzien zijn van zonwering. Op de 
verdieping daaronder, het sousterrain, tegen het dijklichaam aangebouwd, heeft de gevel een deur en een 
venster met bovenraam . Deze gevel is voorzien van een plint die met getrapte vorm de schuine helling volgt 
van het dijklichaam. Langs de gevel liggen nog oorspronkelijk aandoende, waarschijnlijk betonnen treden, 
met aan de hoge zijde een lage gemetselde muur. 

De achtergevel heeft op sousterrain-niveau een later toegevoegd, gemetseld uitgebouwd volume met een 
dakschild met zwarte kruispannen. In de gevel zijn enkele kleine vensters. 

Zuide r IJsseldijk 6 (linker woning) 
Voormalige sluiswachterswoning bij de Waaiersluis, thans in gebruik als woonhuis, linker woning van een 
spiegelbeeldig ontworpen twee-onder-een-kap woning Zuider IJsseldijk 4, 6. De woning, die tegen een 
dijklichaam is aangebouwd, ligt met de voorgevel langs een verhoogde weg van de Zuider IJsseldijk naar de 
Waaiersluis. De woning is opgebouwd uit een samengesteld volume in twee bouwlagen met zolder, gedekt 
door een samengesteld wol fsdak met overwegend zwarte geglazuurde kruispannen. De nok is voorzien van 
een metalen bolornament. Het dal< is voorzien van diverse recente ontluchtingspijpen en dakramen. 
Opvallend is de uitkragende houten gootlijst die is voorzien van houten gesneden gootklossen. De gevels 
zijn opgemetseld uit bruinrode baksteen in l<ruisverband met zandkleurige banden op diverse hoogtes en 
een grijze plint, en segmentbogen van oranje baksteen bij gevelopeningen. De boogvelden zijn recent egaal 
grijs geschilderd, en waren waarschijnlijk voorzien van gek leurde tegels. De kozijnen van vensters en deuren 
zijn voor het merendeel recent. Oorspronkel ijk hadden enkele vensters luiken, gezien de metalen 
bevestigingselementen die op enkele plekken nog in de gevel aanwezig zijn . Het houtwerk is overwegend 
wit geschilderd met op enkele plaatsen donkergroene verf. 

pagina 2 



vervolg van de omschrijving Zuider IJsseldijk 4•6 even 

De voorgevel, aan de westzijde, heeft links een risale rend deel met een topgevel. Deze gevel heeft een 
venster met bovenraam op de begane grond, en een dubbel venster met bovenraam op de zolderlaag . 
Rechts daarvan is de hoofdentre e in een terugliggend deel. De niet oorspronkelijke paneeldeur heeft een 
eenvoudig bovenlicht. De entree heeft een gezamenlijke segmentboog die gedeeld wordt met nr 4, de 
rechter woni ng. 

~-· 
Zijgeve l nr 4 met een van de trappen Ac htergeve l nr 4-6 (1) en zijgevel nr 6 (midden) , 

geheel rechts nr 8. Zicht vanaf Waaiersluis 

De linker zijgevel heeft op de hoofdverdieping twee vensters. Op de verdieping daaronder, het 
sousterrain, tegen het dijklichaam aangebouwd, heeft de gevel een recente dubbele deur en een dubbel 
venster . Deze gevel is voorz ien van een plint die met getra pte vorm de schu ine helling volgt van het 
dijklichaam. 

De achtergeve l heeft op sousterra in-niveau een later toegevoegd, gemetseld uitgebouwd volume met een 
daksch ild met zwarte krui spannen. In de gevel zijn enkele vensters van versc hillend formaat. 

Terreinaianlag nr 4•6 
Van de terreinaanleg zijn de hoogteverschillen nog grotendeels oorspronkelijk en kenmerkend voor de 
slu iswachterwon ing. De woning ligt langs een dijk met een pad dat de verbinding vormt tussen de Zuider 
IJsseldijk en de Waaiersluis. Vanaf dat verhoogde pad zijn trappen schuin naar het lager gelegen terrein ten 
oosten van het pad. Langs de linker en rechter zijgevel liggen nog oorspronkelijk aandoende, waarsch ijnlijk 
betonnen treden. De treden van de linker trap verkeren in zeer slechte staat. Enkele meters links daarvan is 
een recentere trap. 
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