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aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Brug bij Ridder van Catsweg 246 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Datum:_ 1 

Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 7 april 2003 nummer CH2003.512 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Brug bij Ridder van Catsweg 246, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3498, 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 Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
De Brug bij de Ridder van Catsweg 246 is van belang omdat 
1) de ophaalbrug bij Ridder van Catsweg 246 één van de weinige ophaalbruggen is die Gouda rijk is; 
2) er gebruik is gemaakt van tradionele vormen; 
3) de brug een voorbeeld is van Jugenstil waarbij graag gebruik werd gemaakt van giet-, wel- , en 
smeedijzer,het tonen van de constructie en het gebruik van geometrische vormen; 
4) de bruggen van de Ridder van Catsweg en de Bloemendaalseweg mede het uiterlijk van dit gebied 
bepalen ; · 

• 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 goed is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen aanwijz ing te 
hebben; 

• 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 4.4.1 van bovengenoemde Monumenten nota; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is;· 

• de Monumentenverordening ; 

Ridder van Catsweg 246 brug B&Wbesfuit.doc 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Brug bij Ridder van Catsweg 246, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 3498; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van ~ 3 JUN 200] 

Burgeme~ wethouders voornoemd, 

verzonden: 0 4 JUN 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.10796, van 3 JUN 2003 

monumentnummer 744 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Brug bij Ridder van Catsweg 246 

omschrijving van het monument 

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

Van de witte, welijzeren ophaalbrug van Ridder van Catsweg 246 is de houten rijvloer aan de woningzijde 
scharnierend aan het landhoofd verbonden en aan de andere zijde met zwarte kettingen aan de 
brugleuningen en de balanspriemen bevestigd . Deze priemen maken deel uit van de balans, die rust op 
twee staanders. Tussen de staanders is de opengewerkte hameipoort voorzien van siersmeedwerk in 
cirkelvormen. Aan beide zijden van het toegangshek aan de scharnierende zijde zijn aan de buitenkant van 
de brug twee dubbele voluten van smeedwerk aangebracht. Het hek is voorzien van spijlen die aan de 
bovenzijde bekroond worden door ruitvormige opzetstukken. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente Gouda 

sectie kad. 1 

nummer(s) 3498 
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vervolg van de omschrijving Brug bij Ridder van Catsweg 246 

Ophaalbrug Ridder van Catsweg 246 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 560537 

onderwerp correct ie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-bes luit nr. 2003 .10796 d.d. 3 juni 2003 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

744 
brug bij Ridder van Catsweg 246 
gemeente Gouda GDA 01 1 3498 

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

De omschrijving van het gemeentelijk monument is specifiek benoemd en had daarom gevestigd dienen te 
worden op het perceel GDA01 1 3498 gedeeltelijk . Tevens komt het perceel GDA01 H 3447 gedeelte lijk in 
aanraking . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de brug naar 
Ridder van Catsweg 246 te worden gevestigd op de perce len GDA 01 1 3498 gedeeltelijk en GDA01 H 3447 
gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 3 april 2009 . 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling Gébiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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gew . 

gew , 

gew. 

gew, 

dalum 6 aprtl 2009 omschrijving 

MONUMENTEN TEKENING 

dienst: 
Ruimte lijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - lnformalle 

bezoekadres : 
Antwarpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres : 
poslbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Ophaalbrug 

Ridder van Catsweg 246 

Kadastraal bekend 
Sectie I en H 
Nummer(s) 3498 gedeeltelijk Sectie 1 
Nummer(s) 3447 gedeeltelijk Sectie H 
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