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Paraat:

Sector Stadsontwikkeling
Afd.: S.V.M.
Nr.: 10.729-'92
code: SVM2/297E.MK
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD

A;

Ovetwegende, dat uit de inhoud van de brief van 12 mei 1992, nr.M 92.018, van de
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst
van het object Havensluis, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie C, nrs.3667 en 3907,
welk object eigendom is van de gemeente Gouda, is gebleken dat het hier een object betreft
van belang vanwege zijn architectonische en stedebouwkundige aspecten zoals weergegeven
op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumentencommissie
uitgebrachte advies;
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan "Baanstraat e.o.";
dat volgens dit bestemmingsplan het gebied waarin het object ligt de bestemming "Water en
Waterkering" heeft;
dat het object in gebruik is als waterkering;
dat de bouwkundige toestand van het object matig is;
dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering van het
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn;
dat overigens bij. toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESLUITEN:

I.

over te gaan tot plaatsing van het object Havensluis, kadastraal bekend gemeente
Gouda, sectie C, nrs.3667 en 3907, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van
de Monumentenverordening;

II.

vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.

Gez.

.. besluit van burgemeester en wethouders nr.10.729-'92, vàn 16
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Monumentnummer: 200
Plaatselijke aanduiding: Gouda
OMSCHRINING

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1
van de Monumentenverordening.
VAN HET MONUMENT.

Havensluis
De Havensluis dateert van 1615 en is tegen het Tolhuis aan gelegen. Het is een keersluis
die is voorzien van vloeddeuren tussen de Haven en de IJssel.
De doorvaartbreedte van de sluis bedraagt 6,30 m. De drempel is gelegen op 1.65 m.
beneden stadspeil hetgeen een doorvaartdiepte betekent van 1.50 m.
De twee bakstenen wanden zijn bekleed met hardsteen en aan de Oosthaven is een groot
hardstenen bordes gerealiseerd dat toegankelijk is via hardstenen treden. In 1953 is het
bordes van een betonnen bovenlaag voorzien en is de Haven afgesloten . Op het bordes
staat een ijzeren handbediend draaimechanisme en een natuurstenen leeuw die afkomstig is
van de voormalige Veerstalpoort.

KADASTRALE TENAAMS1ELLING

Eigenaar : gemeente Gouda
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:
KADASTRALE AANDUIDING
Gemeente: Gouda
Sectie: C
Nummer(s): 3667 en 3907
afdruk voor:
1. afd.R.O.
7. Gedeputeerde Staten
2. afd.stedebouw
8. Ministerie van WVC
3. afd.BWT
9. Raad voor het Cultuurbeheer
4. afd.landmeetkunde en kadaster 10. Rijksdien~t voor de Monumentenzorg
5. afd.B.O.B.
11. afd.SVH /-.
6. sectorhoofd GW

bezoekadres :
gebouw buytener1
klein amerika 20
gouda

~tt.W

~

correspondentie-adres :

gemeente monumenten

. ,. POSIP.1,1.$
. .10.füi... ............ ........ __
____
.•.

2800 bb gouda
telefoon 01820 - 88211
telefax 01820 - 88294

•

_____ g_o_u_,-+-a--:!
c..
-~ntv •

---=-~-1,-----

INGEKO~JîEN

_

. 1',4MEI 1992

~Wl-23~~frd,.

Aan het college
van purgemeester
en wethouders
der
1..
gemeente GOUDA.

~1

_c:ntv
.1..

1

--Opdr:ictïtnr
-- -... .

..,,.- -,--..~

Onderwerp:
Havensluis

tel./doorkiesnr.:
88253
Ons kenmerk:

Geacht

~--...-•.~j

...

datum:

.12MEI1992

MC92.018

college,

Inleiding

De Monumentencommissie
he e ft het verzoek gekregen
advies
uit te
breng en over de Havensluis
te Gouda.
De commissie
is van mening dat handhaving
van het historisch
karak teristieke
beeld t er plaatse
mede wordt gewaarborgd
door het
plaatsen
van dit object
op de gemeen t elijke
monumentenlijst.
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de
plaatsing
op de gemeentelijke
monumentenlijst
van de Havensluis
te
Gouda.

2 7 APR,
1992 heeft

In de openbare vergadering
van
het door haar uit te brengen advies

over

dit

object

de commissie
behandeld.

Beknopte geschiedenis
De aanwezigheid
van de Havensluis
hangt nauw samen met de Donkere
sluis.
Die vormt de verbinding
tussen
de Gouwe en de Haven en
dateert
al uit de twaalfde
eeuw. Aanvankelijk
was de Donkere sluis
een keersluis.
Rond 1436 werd op verzoek van een aantal
steden het
Amsterdams
Verlaat
aangelegd.
De Donkere sluis
vormde met het
Amsterdams Verlaat
een schutsluis
van circa
380 meter.
In 1615 werd de Havensluîs
aangelegd
teneinde
het dichtslibben
van
de Haven tegen te gaan. Hij kwam te liggen bij de grafelijke
tol
aan de monding van de Gouwe in de IJssel.
Op deze manier ontstond
een schutsluis
in de Haven van circa
402 meter en kon er getrapt
worden geschut,
waardoor ook schepen met een grotere
diepgang
de
Donkere sluis konden passeren.
Tussen 1800 en 1810 was Arie Blanken

betrokken
bij
de advisering
over de
Gouda.
In 1953 werd de Haven door
afgesloten.

r

waterhuishouding
middel
van een

in en rond
duikersluis

Beschrijving
object
De Havensluis
dateert
van 1615 en is tegen het Tolhuis
aan gelegen.
Het is een keersluis
die is voorzien
van vloeddeuren
tussen
de
Haven en de IJssel.
De doorvaartbreedte
van de sluis
bedraagt
6,30 m. De drempel
is
gelegen
op 1.65 m. beneden
stadspeil
hetgeen
een doorvaartdiepte
betekent
van 1.50 m.
De twee bakstenen
wanden zijn
bekleed
met hardsteen
en aan de
Oosthaven
is
een
groot
hardstenen
bordes
gerealiseerd
dat
toegankelijk
is via hardstenen
treden.
In 1953 is het bordes
van
een betonnen
bovenlaag
voorzien
en is de Haven afgesloten.
Op het
bordes
staat
een
ijzeren
handbediend
draaimechanisme
en een
natuurstenen
leeuw
die
afkomstig
is
van
de
voormalige
Veer .stalpoort.
Waardering
De Havensluis
te Gouda is van belang
omdat:
1. het een goed voorbeeld
is van een keersluis
uit het begin
de zeventiende
eeuw;
2. het merendeel
van de onderdelen
zoals
de schutkolkwanden
authentiek
is;
3. de sluis
één van de oude waterwerken
van Gouda is;
4. de sluis
op een zeer markant
punt,
namelijk
aan de ingang
de Haven naast
het Tolhuis , is gelegen;
5. de s l uis herinnert
aan de tijd
dat de stad afhankelijk
was
de handel
over het water.

van
nog
van
van

Conclusie
Gelet op het vorenstaande
ac h t de commissie
dit object
een monument
in de zin van artikel
1, lid 1 van de Monumentenverordening.
Zij
adviseert
u dan ook dit
object
te plaatsen
op de gemeentelijke
monumentenlijst.
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

570428
correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingen besluit op grond
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 10729-'92 d.d. 16 juni 1992 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

200
Havensluis
gemeente Gouda GDA 01 C 3667 en 3907

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet geheel correct te zijn om de volgende
reden:
Het perceel C 3907 beslaat een groot gedeelte van de Haven, waarvan alleen het stukje bij de sluis
beschermd dient te worden .
Inmiddels is het perceel C 3667 is overgegaan in onder meer perceel C4112 (vervallenverk laring d.d. 19 mei
2008, kenmerk 531725)
De Havensluis is deels opgenomen in de wanden van het Tolhuis (D 611 , 612) en kade ( D 3707) . De drie
percelen waar het om gaat zijn niet in het besluit opgenomen .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking 'Gemeentelijk Monument' te worden gevestigd op de
percelen GDA 01 C 3907 gedeeltelijk , C 4 112 gedeeltelijk, D 611 gedeeltelijk , D 612 gedeeltelijk en D 3707
gedeeltelijk , zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Afgegeven d.d. 6 augustus 2009 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda,
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MONUMENTENTEKENING
dienst :
Ruimtelijk e Ontw ikkeling
en Beheer

Adres

sc haal:

Havens luis

1:200

afdeling:

formaat:

Beheer Openbare Ruimte
Goo • informatie

bezoekadres:
Antwerpse-weg 5

2803 PB Gouda
postadres:

postbus 1086
2800 88 Gouda

A4

Kadastraal
Sectie
Nummer(s)
Nummer(s)

bekend
C en D
C 3907 en C 4112 beide gedeeltelijk
D 611, D 612 en D 3707 allen gedeeltelijk

