Vooreensluidendafschrift

gemeente
gouda

Datum:

stadhuis
markt 1
2801 jg gouda
telefoon 0182 • 588211
telefax 0182 · 588464

2 0 APR2009

Paraaf:

Sector Stadson twi kkeli ng
Afd .: S.V.M .
Nr.:

96.20484
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG

O U DA ;

Overw egende,
dat uit de inhoud van de brie f van 12 september
missie met betrekking

1996, nr. MC96.597,

tot het plaat sen op de gemeentelijke

A chter de Kerk, kadastraa l beke nd gemeente
cultuurhistorische

waarde

monumentenlijst

van het object Sluis

Gouda , sect ie C, nummer(s}

eige ndo m is van de Gemeente Gouda, Klein Amerika
object

van de Monumentencom-

heeft , zoals

3897,

welk object

20, 28 06 CA Gouda, is gebleken dat het

beschreven

in de bijgevoegde

redengevende

beschr ijving;
dat het object aan de hand van de select ie cr iter ia " A -panden en Jongere
opgenomen

in de Monumentennota

kwaliteiten"

als volgt gewaardee rd is:

1)

van 31 januari

het een goed voorbeeld

betreft

1994

Bouw ku nst",

zoa ls

" Goud a, stad vol cultuurhistorische

van een keers luis die in de zeventiende

eeuw

is

aangelegd;
2)

het object ma rk ant gelegen is in de gracht langs de zuidzijde van de Sint- Jansk erk;

3)

het nog de en ige van de oorspronkelijk

drie keersluizen,

die bij het sc huren van de

stadsg rachten een belangrijke rol vervulden.
dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan
dat volgens dit bestemmingsplan

Baanstraat e.o.;

de grond waarop het objec t staat de bestemm ing Water met

kademuur heeft ;
dat het object in gebru ik is als slu is;
dat de bouwkundige

toes tand van het object redelijk is;

dat de eig enaar niet verschenen

is op de hoorzitting

en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het

voornemen tot dit besluit;
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 wi j zigi nge n worden getoetst aan het restauratiebe leid zoals beschreven in
hoofdstuk

4.4.1 van bov engenoemde Monumentennota;

dat bij resta ura tie van monumen ta le on derdelen de Subsid ievero rdening Stadsvernieuwing
toepassing

is;

van

stadhuis
markt 1
2801 jg gouda
telefoon 0182 - 588211
lelefax 0182 - 588464

gemeente
gouda
-2dat overigens

bij toepassing

van deze verordening

rekening is gehouden

met de gebruiksmo -

gelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

1.

over te gaan tot plaatsing

van het object

gemeente Gouda , sectie C, nummer(s)

U1 OKl.1996
Sluis Achter

de Kerk, kadastraal

bekend

3897, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste

lid van de Monumentenverordening;
l l.

Gez.

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving .

GOUDA,
~~rgemee~ 'ter en wethouders voornoemd,
~ secre~éij,s '/'::.:-:-d.e burgemeester,

Vooreensluidendafschritt

2009

Datum: 2 0 APR

correspondent ie-adres:
postbus 1086
2800 bb gouda
telefoon 0182 - 588248
telefax 0182 - 588101

gemeente m
gouda comm issie
Aan
het college van burgemeester
en wethouders der
gemeente
GOUDA.

INGEKOMEN

bezoekadres:
gebouw buyteneri
klein amerika 20
gouda
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Onderwerp:
Sluis Achter de Kerk

96.020484

Ons kenmerk: MC96.597

datum:

12 SEP.1996

Geacht college,
Inleiding
De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over de sluis Achter de Kerk te
Gouda. De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede
wordt gewaarborg·d door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. In verband hiermee
brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van de sluis
Achter de Kerk te Gouda.
In de openbare vergadering van 9 september 1996 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over
dit object behandeld.
Beknopte geschiedenis
De straatnaam Achter de Kerk slaat tegenwoordig op het hele terrein rondom de kerk. In de middeleeuwen werd
met deze naam het open terrèin aan de zuidzijde van de kerk aangeduid.
De nabijgelegen Donkere sluis had bij het zogenaamde "schurén", het verversen van het water in de
stadsgrachten, een belangrijke rol. Hiertoe liet men op het moment dat het IJsselwater een hoge stand had
bereikt, de Haven als een kom vollopen. Daarna werd via een systeem van schuiven het dubbele paar deuren
van de Donkere sluis tegen de waterdruk in snel geopend waarna het water met kracht de Gouwe instroomde.
Tijdens het aflaten was het Amsterdams Verlaat gèsloten zodat het water via de Gouwe en Achter de Kerk naar
alle overige singels stroomde, zowel direct via de grachten als via riolen en zijlen. Uiteindelijk vloeide het water via
de Hanepraai- en Mallegatsluis weer terug in de IJssel.Om sturing aan de waterstromen te geven waren op
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keersluizen dwongen het water in een richting om daarmee een gewenst deel van de grachten, riolen en zijlen te
schuren. Er bevonden zich deuren in de grachten van de Peperstraat, Achter de Vismarkt en Achter de Kerk.
Door dempi11gvan de gracht zijn de deuren in Achter de Vismarkt vervallen. Bij vernieuwing van de walmuur in
de gracht langs de Peperstraat in 1973 1/\'.erdde enkele deur verwijderd. Van dit systeem is dus alleen nog
keersluis Achter de Kerk behoud8n. De puntdeuren werden overigens in 1952 vervangen. Halverwege de jaren
vijftig werd het schuren gestaakt en sindsdien is het sluisje Achter de Kerk vastgezet.

Op welk moment de sluis Achter de kerk is aangelegd is onbekend. Het recht van spoelen was echter
vastgelegd in contracten tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en Gouda van 1630 en 1869. Het ligt
dus voor de hand te veronderstellen dat de keersluis Achter de Kerk rond 1630 in gebruik moet zijn genomen.
Beschrijving
Het keersluisjeAchter de Kerk functioneert waarschijnlijk al vanaf rond 1630. De huidige constructie bestaat uit
twee meerpalen die aan de bovenzijde met elkaar zijn verbonden door een dwarsbalk. De twee puntdeuren
we rden in 1952 vernieuwd.
Waardering
De sluis Achter de Kerk is van belang omdat:
1)
het een goed voorbeeld betreft van een keersluisdie in de zeventiende eeuw is aangelegd;
2)
het object markant gelegen is in de gracht langs de zuidzijde van de Sint-Janskerk;
3]
het nog de enige van de oorspronkelijk drie keersluizen, die bij het schuren van de stadsgrachten een
belangrijke rol vervulden.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 1 van de
M~nl,!mentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeentelijkemonumentenlijst.
Hoogachtend,
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr. 96.20484, van

O1 0KT.1996

Monumentnummer: $5 2..
Plaatselijke aanduiding: Gouda

Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de
monumentenverorden ing .

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT.

Sluis Achter de Kerk
1
Het keersluisje Achter de Kerk functioneert waarschijnlijk al vanaf rond 1630. De
huidige constructie bestaat uit twee meerpalen die aan de bovenzijde met ellêaar z1Jn
verbonden door een dwarsbalk . De twee puntdeuren werden in 1952 vernieuwd.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

E igenaar(s):
Gemeente Gouda
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerec hti gde:

KADASTRALE AANDUIDING

Gemeente: Gouda
·' Sectie : C
Nummer(s): 3897

..____

afdruk
1. afd.
2. afd.
3. afd .
4. afd.
5. afd.
6. afd.

voor:
ruimtelijke ordening
stedebo uw
BWT
landmeetkunde en kadaster
BOB
VEO

7. Gedeputeerde Staten

8. Raad voor het Cultuurbeheer
9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
10. Landmeten, tbv.Kadaster Rotterdam
11. afd . SVM

..,
j

•
beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer

onderwerp

560539

correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 96.20484 d.d. 1 oktober 1996 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens:
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

552
Sluis, Achter de Kerk
gemeente Gouda GDA 01 C 3897

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden:
Het genoemde kadastrale perceel is onjuist. De beperking gemeentelijk monument had gevestigd moeten
worden op het perceel GDA01 C 3896 gedeeltelijk .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de sluis Achter
de Kerk te worden gevestigd op het perceel GDA 01 C 3896 gedeeltelijk, zoals op bijgevoegde tekening is
aangegeven . De beperking op het perceel GDA01 C 3897 dient te worden ingetrokken .

Afgegeven d.d. 3 april 2009 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen,
Het hoofd van de afdeling ) (eb iedsontwikkel ing,

gemeente
gouda

3898
ACHTER DE KERK

2844
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•
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4139
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monument
monumentlijn

gew,

gew.
gew.
gew .

gew.
JR
dalum

get.

omschrijving

6 apri l 2009

gez.

MONUMENTENTEKENING
diens t:
Ruim telijk e Ontwik kelin g

e n Be heer
afd eling :

Be hee r Openbar e Ruimte
Geo • Informatie

postbus 1086
2800 8 8 Gouda

formaat :

Achter de Kerk

A4

Kadastraal bekend
Sectie
C
Nummer(s) 3896 gedeeltelijk
Nummer(s)

bezoe kadres:
Antwerp seweg 5
2803 PB Gouda

postadres:

sc haal:
1:250

Adr es

Sluis

gemeente

gouda

mon umentnumme r
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