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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, 

9 APR 2009 

dat uit de inhoud van de brief van 15 apri l 1998, nr. MC98.563, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object Doelenbrug, 

kadastraal beke nd gemeente Gouda, sectie C, nummer(sl 3910 en 3521, welk object eigendom 

is van de gemeente Gouda (afdeling Civiele Werken), Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, is 

geb leken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoeg de 

redengevende beschrijving; 

dat het objec t aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuur historische 

kwal iteiten" als volgt gewaar deerd is: 

Het object Doelenbrug is van belang omdat: 

11 het een goed voorbee ld is van een brug in de trant van de Amsterdamse School van 

rond 1930; 

2] de vormgeving evenwichtig is; 

3J de deta illeringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de brug een belangri j k herkenn ingspunt vormt in het stadsbeeld. 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventar isatie Project (M IP); 

dat het object ligt in het gebied van de bestemmingsplanne n Kort Haarlem en Baanstraat e.o.; 

dat volgens dit bestemm ingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Brug heef t; 

dat het object in gebru ik is als brug; 

dat de bouwkundige toesta nd van het object redeli jk is; 

dat de eige naar niet versc henen is op de hoorz itt ing en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit bes luit; 
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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 wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat 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 Doelenbrug, kadastraa l bekend gemeente 

Gouda, sectie C, nummer(s) 3910 en 3521, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stel len de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, VERZONDEN 3 U JUr11 ·1998 

ter en wethouders voornoemd, 
de bun:iemeester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.9777, van Q 2 JUNI 1998 

Monumentnummer: 643 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUIY1ENT. 

rug uit 1928 gelegen tussen de Doelenstraat en de Fluwelensingel in de stijl van 
msterdamse School. 
e brug bestaat uit een betonnen brugdek gedragen door een stalen balkconstructie o 
emetselde pijlers. Vanaf het water gezien heeft de brug drie doorvaaropeningen waarvan d 
iddelste de breedste is. De brug sluit aan alle vier de hoeken middels een overhoeks 

emetseld brughoofd aan op de kaden. De vier pijlers zijn boven het brugdek uitgemetseld en 
orden afgesloten met een steens rollaag. Tussen de pijlers en de brughoofden is ee 
emetselde borstwering aangebracht die eveneens is afgesloten door een steens rollaag. 0 
eze borstwering is een wit geschilderde buisvormig hekwerk geplaatst met balvormige 
lementen. Op de vier hoeken van de brug staan smeedijzeren lantaarns met een kroonvormi
e bekroning waarop bolvormige lampen zijn geplaatst. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): Gemeente Gouda (afdeling Civiele Werken) 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: C 
Nummer(s): 3910 en 3521 

KADASTRALE AANDUIDING 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 
600Z ~d\i 6 

Paraaf: 



-11 1111~1111111111111111111111111111 -
98.Q09777 

gemee111e,_.~_fil"QllY_rn~nten 
_ __ _ g_o_u_d_a comm{~~ie 

bezoe kadres: 
gebouw buyteneri 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1 086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

tJ l 
Aan 

INGÉKOMEN . SECTOR ~ () \. 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA 

Onderwerp: 
Doelenbrug 

Geacht college, 

Inleiding 

1 6 APR, 1998 
' 

Nae;: 

· 0ntv~1gstbev.: L ." ,l 'i'-.. __ , 

Af doen voar: 
; 

-- -
tel ./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.563 

0r-..: VQrz..: 

datum: ~, ~:(APR, 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over de Doelenbrug te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse mede wordt 
gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiem,ee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van de Doelenbrug te Gouda. 

In de openbare vergadering van 6 oktober 1997 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies over 
dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Deze vaste brug over de gracht langs de Fluwelensingel tussen de Doelenstraat en de Burgemeester 
Martensstraat, dateert uit 1928. De naam is ontleend aan de oude doelen van de voetboogschutters van Sint 
Joris, die vroeger aan de westzijde van het water lag. Al in 1523 wordt in de stadsrekening van een 
Doelenbrug gesproken. Hij ontbreekt echter op de stadsplattegronden van Hogenberg (1585) en Visser (1612). 
Mogelijk was de brug verwijderd in verband met de verdediging van de stad. In ieder geval is hij op de 
plattegrond van Blaeu weer zichtbaar: een smalle brug met een opklapbaar deel aan de stadszijde. De laatste 
voetbrug dateerde van direct na de sloop van de Tiendewegspoort en werd aangelegd op kosten van het rijk. 
Dit als tegenprestatie voor het afstaan van de Hanepraaisluis ten behoeve van de bouw van het stoomgemaal 
Rijnland. Het betrof hier een zogenaamd kippenbrugje: smal en met twee hoge smeedijzeren ballustrades. 

Beschrijving 
Brug uit 1928 gelegen tussen de Doelenstraat en de Fluwelensingel in de stijl van de Amsterdamse School. 
De brug bestaat uit een betonnen brugdek gedragen door een stalen balkconstructie op gemetselde pijlers. 
Vanaf het water gezien heeft de brug drie doorvaaropeningen waarvan de middelste de breedste is. De brug 
sluit aan alle vier de hoeken middels een overhoeks gemetseld brughoofd aan op de kaden. De vier pijlers zijn 
boven het brugdek uitgemetseld en worden afgesloten met een steens rollaag. Tussen de pijlers en de 
brughoofden is een gemetselde borstwering aangebracht die eveneens is afgesloten door een steens rollaag. 



Op deze borstwering is een wit geschilderde buisvonnig hekwerk geplaatst met balvonnige elementen. Op de 
vier hoeken van de brug staan smeedijzeren lantaarns met een kroonvom,ige bekroning waarop bolvom,ige 
lampen zijn geplaatst. 

Waardering 
Het object Doelenbrug is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een brug in de trant van de Amsterdamse School van rond 1930; 
2] de vonngeving evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn ; 
4] de brug een belangrijk herkenningspunt vom,t in het stadsbeeld. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht 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. 

Hoogachtend, 

De voorzitter, -
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 560538 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correct iebes luit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbes luit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechte lijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 98.9777 d.d. 2 juni 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

643 
Doelen brug 

kadastraa l perceel gemeente Gouda GDA 01 C 3910 en 3521 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

De omschr ijving van het gemeentel ijk monument is specifiek benoemd en had daarom gevestigd dienen te 
worden op de percelen GDA01 C 3910 gedeeltel ijk en C 3521 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de Doe lenbrug 
te worden gevestigd op de percelen GDA 01 C 3910 gedeeltelijk en C 3521 gedeeltel ijk , zoa ls op 
bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 3 april 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethoud rs van Gouda, 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdeli 

gemeente 
gouda 
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omschrijving 

MONUMENTEN TEKENING 

diens t : 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeli ng: 
Beheer Openbare Ruim te 
Geo . Informatie 

bezoekadres : 
Antv..-erpSêweg s 
2803 PB Gouda 

pos tadres: 
postbu s 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Doelen brug 

Fluwelensingel 

Kadastraal bekend 
Sectie C 
Nummer(s) 3521 en 3910 beide gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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get. gez. 

schaal: 
1:500 

formaat: 
A4 

monumentnummer 

643 


