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Paraat: 

e de inhoud van de brief van 29 juni 2004 nummer CH2004 .529 van de Commissie Cultuurhistorie met' 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Blekersbrug, kadastraa l bekend 
gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 8171, welk object eigendom is van gemeente Gouda, waaruit 
blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 
beschrijving ; 

o 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: 

• Het object Blekersbrug over de Karnemelksloot, aan de Blekerssingel , is cultuurhistorisch en 
architectuurhistorisch van belang omdat 
1 )het door de detaillering een goed voorbeeld is van een brug in een sober gehouden Amsterdamse 
Schoolstijl;2) het een goed voorbeeld is van een ontwerp van de Dienst Gemeentewerken voor 
straatmeubilair uit de jaren dertig van de twintigste eeuw; 
3) de detaillering ambachtelijke vaardigheid vertoont; 
4) de detaillering in baksteen , natuursteen en metaalwerk nog grotendeels intact is; 
5) het tot uitdrukking brengt de ontwikkeling van het rijks-, provinciale- en lokale wegenstelsel door en 
rondom Gouda. 

het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project; 

o het feit dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

het feit dat door beheerder geen bezwaren tegen aanwijzing naar voren zijn gebracht ; 

o 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 ; 

o 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 Monumentennota ; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijl<e Vernieuwing 
2003 van toepassing is; 
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o de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

bes h,n ite r11 : 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Blekersbrug, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie A, nummer(s) 8171; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus bes loten in de vergadering van 

Burgemeester en wethquders voornoemd, 

verzonden : 1 4 JUL WD~ 

1 3 ·JUL 2004 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.18332, van 13 JUL ZOO~ 

monumentnummer 759 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bfekersbrug, Bfekerssingel over Karnemelksloot 

omschrijving van het monument 

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

De Blekersbrug is een vaste brug over de Karnemelksloot en verbindt de Blekerssingel met de 
Fluwelensingel. De licht gebogen overspanning van het brugdek heeft aah weerszijden van de rijbanen voor 
het snelverkeer een smal trottoir en een borstwering. De overspanning van het brugdek is in aanzicht vrij 
rank en heeft een constructie van gewalste stalen profielbalken met gewapend betonnen vullingen. De brug 
heeft afgeschuinde bruggenhoofden. Aan de zijde van de Karnemelksloot sluiten de keermuren van de 
bruggenhoofden aan op de schuin aflopende en begroeide beschoeiing langs de Karnemelksloot. De 
noordoostelijke keermuur heeft een gebogen vorm. Aan de zijde van de Blekerssingel liggen de rechte 
walmuren va,:i de bruggenhoofden in het verlengde van de.gemetselde walmuren van de Blekerssingel. De 
detaillering van de brug in de vorm van baksteen mets elwerk, gehakt en gebouchardeerd natuursteen en . 
smeedijzeren brugleuningen vertoont invloeden van de Amsterdamse School. 

Aan de zijde van de Karnemelksloot en de Blekerssingel zijn de muren en afgeschuinde bruggentioofden 
gemetseld van rode bakstenen in kruisverband. De bovenrand van de rechte keermuur is een rollaag. De 
overgang van de muren naar de afgeschuinde bruggenhoofden wordt gevormd door hoekblokken van grijs, 
gebouchardeerd graniet. Het bovenste hoekblok is zowel aan de zijde van Karnemelksloot als aan de 
Blekerssingel van een gebeiteld opschrift voorzien. Op de linker hoeksteen staan de letters: ANNO, op de 
rechter hoeksteen de letters: 1939. Tussen de bovenst e hoekstenen ligt een geschilderd balkijzer met een 
profiel. De bakstenen zijmuren hebben een opstaande rand van horizontale afdekstenen van grijs 
gebouchardeerd g~aniet waarvan de bovenranden zijn afgeschuind. Op de hoeksteen met de letters staat 
een hoofdstijl van grijs , gebouchardeerd graniet die zeskantig in doorsnede is en aan de zijkanten en 
bovenkant van sierlijke gebeitelde profilering is voorzien. 

De graniet en hoofdstijlen vormen markante aanhechtingspunten voor een metalen brugleuning. De 
hoofdstijlen verdelen de metalen borstwering zowel aan de zijde van de Karnemelksloot als aan de 
Blekerssingel in drie delen. Het middendeel vormt de borstwering van de overspanning. De twee buiten ste 
delen vormen de borstwering van de vleugelmuren. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

za kelijk gerechtigde 

kadastra le aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 
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vervolg van de omschrijving Blekersbrug 

De noordoostelijke borstwering heeft een gebogen vorm en volgt het trottoir. De andere brugleuningen zijn 
recht. De middelste borstwering heeft zes verticale stijlen met een gesmeedijzerd profiel die op regelmatige 
afstand zijn geplaatst. Tussen deze metalen stijlen en de twee granieten hoofdstijlen zijn vijf gesmeedijzerde 
raamwerken gemonteerd met stijlen die een orthogonaal raster vormen . De handleuning wordt gevormd 
door een rechte, ononderbroken getrokken metalen buis. Aan deze buis zijn twee gebogen haken 
gemonteerd en aanhechtingspunten voor een naambord . De borstwering van de zijmuren bestaat uit drie 
verticale hoofdstijlen , twee gesmeedijzerde raamwerken met een orthogonaal raster en een handleuning. 
Het eindstuk van de handleuning is naar beneden gebogen en eindigt dicht. De onderdelen van de 
borstwering zijn aan elkaar gemonteerd, in het wegdek en de dekstenen gegoten en aan de granieten 
hoofdstijlen vastgezet met onder andere porringen, platen, bouten, ankers en moeren. Het metaalwerk van 
de brugleuning is geschilderd. 

Bij elk afgeschuind bruggenhoofd van de brug staat in het water een remmingswerkpa al. De vier palen 
zijn van hout en worden afgedekt door een metalen paalmuts. Aan de zijde van de Blekerssingel heeft de 
paalmuts een haalpen. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 2004.18332 d.d. 13 juli 2004 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

759 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Blekersbrug , Blekerssingel over Karnemelksloot 
gemeente Gouda GDA 01 sectie A 8171 

In dit besluit is het gehele kadastrale perceel opgenomen, waarin de Blekersbrug zich bevindt. Dit is niet 
correct om de volgende reden: 
Het betreffende kadastrale perceel omvat een watergebied, dat zich over een groot deel van de stad 
uitstrekt, terwijl de bescherming zich beperkt tot de Blekersbrug. De objectbelemmering dient te worden 
beperkt tot dat deel van het perceel waar het monument zich bevindt. Door middel van bijgevoegd kaartje is 
aangegeven om welk gedeelte het gaat. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande: 

de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument , met betrekking tot het gemeentelijk monument 
Blekersbrug van toepassing te verklaren op het kadastra le perceel bekend GDA 01 sectie A 8171 
gedeeltelijk (zie bijgevoegde kaart). 

Afgegeven d.d. 12 februari 2008 

Hoogachtend , ~ 
Burgemeester en wethouders van uda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeJiaepi dsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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