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• de inhoud van de brief van 7 ju li 2006 nummer CH2006.528 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object kelder onder Dubbele Buurt 17, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nummer(s) 218 ( deel) en 3226 (deel), 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 kelder onder Dubbele Buurt 17 is van belang omdat: 
1.het een zeldzaam en fraai voorbeeld is van een kelder met constructieve onderdelen , waarschijnlijk 
daterend uit de tweede helft van de 16e of begin 17e eeuw; 
2.diverse onderdelen nog grotendee ls authentiek en intact zijn ; 
3.het tot uitdrukking brengt de geschiedenis van het gebruik van kelders onder woon-en bedrijfspanden 
langs de Haven in Gouda ." 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het rapport 'Naar de kelder' ( november 
2002 - januari 2003 door Leo van der Meule, bouwhistoricus) ; 

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

• het feit dat de eigenaar schriftelijk is gehoord en een zienswijze naar voren heeft gebracht. Voor een 
samenvatting en een weerlegging van de zienswijze verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaar 
d.d. 7 november 2006, kenmerk nummer 2006.485703 , die wij als herhaald en ingelast beschouwen ; 

• 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 
Cultuurh istorie; 

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

• de Verorden ing inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijz ing tot gemeentelijk monument van het object kelder onder Dubbele Buurt 17, 
kadastraa l bekend gemeente Gouda , sectie C, nummer(s) 218 ( dee l) en 3226 (deel) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van O 7 NOV. 20LJo 
Burgemeester en wethouders voornoern,d, 

, burgemeester 

s. A.W.M. de Bever 

verzonden : 1 6 M~'/ 2006 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2006.485703, van 7 ~.,r:v 7.00B 

monumentnummer 841 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
kelder onder Dubbele Buurt 17 

omschrijving van het monument 

Kelder onder Dubbele Buurt 17 

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

Bouwjaar: waarschijnlijk tweede helft 16e of begin 17e eeuw ( veronderstelling van Archeologische vereniging 
Golda na onderzoek ter plekke) 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen : Tekeningen van de kelder van het pand van voor 1900 zijn niet aangetroffen in Gouda, 
Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda. Wel tekeningen van diverse verbouwingen 
van het pand in de twintigste eeuw, onder andere : 1936-40 (verbouwing aan achterzijde) 

Kelder onder Dubbele Buurt 17, opgebouwd uit twee rechthoekige ruimtes over vrijwel de gehele lengte van 
het pand. De voorste, relatief kleine kelderruimte bij de voorgevel heeft ondermeer vier ribloze kruisgewelven 
en tegels langs wanden en op de vloer . De achterste, relatief grotere ruimte heeft een recent balkplafond. 
Tussen beide kelderruimtes is een nog oorspronkel ijk aandoende gemetselde muur met een niet geheel 
oorspronke lijke houten deur. De huidige toegang tot de kelder is in de achterste kelder. 

Rechthoekige kelderruimte vanuit de voorgevel, opgemetseld uit baksteen en overkluisd met vier ribloze 
kruisgewelven. Het gewelf is gepleisterd , wit geschilderd en zeer vlekkerig en schilferig en met kleine 
scheuren . De twee langgerekte zijwanden zijn tot op de geboorte van het gewelf betegeld met vierkante 
groene en bruine geglazuurde wandtegels van 12 x 12 cm in een dambordpatroon. De gepleisterde wand bij 
de voorgevel heeft een verbrede voet. Rechts in deze wand is een toegang tot een dichte gemetselde trap 
van overwegend gele baksteen met in het plafond een met een metalen plaat dichtgezet luik. 
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vervolg van de omschrijving kelder onder Dubbele Buurt 17 

Kelder met kruisgewelven, zicht naar de dichte trap bij de voorgevel. 

Op de openbare weg in het trottoir bij de voorgevel is geen luik zichtbaar. In het derde kruisgewelf, gerekend 
vanuit de voorgevel, is langs de zijwand een gat van ongeveer 15 bij 15 cm. De vloer van de voorste drie 
kruisgewelven is bedekt met diagonaal gezette vierkante bruine vloertegels van 22,5 x 22,5 cm. Het vierde 
kruisgewelf, richting achterzijde , heeft een toog met in de wand een pilaster, en op de vloer een plint. Dit 
vierde gewelf heeft een afwijkende tegelvloer. Hier is de vloer voorzien van orthogonaal gelegde dof bruin 
gekleurde gebakken tegels van 22 x 22 cm. De achterwand van deze kelderruimte heeft in het midden een 
doorgang met een rommelig gefabriceerde houten deur. Tegen de wanden en aan de gewelven zijn diverse 
recente water- , en elektriciteitsleidingen, rioleringsbuizen en verlichtingsarmaturen aangebracht; deze zijn 
niet ingefreesd. 

Deel van de zijwand in kelder met kruisribgewelven 
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Detail van de vloer in oude deel 

Rechthoekige kelderruimte aan de achterzijde, met nog enkele oudere gemetselde wanddelen, recent 
voorzien van een balkplafond en een recente zijmuur. Een recente houten trap in een hoek tegen de 
achterzijde is de toegang tot de kelder. In de zijwand bij deze trap zijn op diverse plaatsen oude gele 
bakstenen zichtbaar, met maten 7 x 4 cm en 18 x 4 cm. Bij de scheidingsmuur tussen de kelderruimtes is in 
een hoek een oud gemetseld half hoog kubisch volume waarvan de functie onduidelijk is. 
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vervolg van de omschrijving kelder onder Dubbele Buurt 17 
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Kelderruimte met recent plafond , z icht naar achtergevel 
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Schets van de situat ie van de kelder in 2005 

-kruisgewelven zijn in stippellijnen aangegeven 
-voorgeve l boven , achtergevel onder 

j 
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vervolg van de omschrijving kelder onder Dubbele Buurt 17 

Bouwkundige staat: redelijk tot slecht 
Datum foto's en schouw: juni 2005 
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