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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; -

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 7 juni 1988, no. 88.029, van de 
Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen
tenlijst van het object Mallegatsluis, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie s 0, no. 3.132 en E, no. 4.278, welk obj~t eigendom is van de provincie 
Zuid-Holland, is gebleken, dat het hier een°~~~-betreft van belang vanwege zijn 
architectuur-historische en historisch-stedebouwkundige waarde zoals weergegeven 
op de bijgevoegde Monumentenlijst; 

dat de sectie 0, no. 3.132, ligt in het bestemmingsplangebied Binnenstad-West en 
dat voor sectie E, no. 4.278, geen bestemmingsplan geldt; 

dat volgens het bestemmingsplan Binnenstad-West de grond waarop het object staat 
bestemd is voor kaden en water; 

dat het object in gebruik is als sluis; 

dat de bouwkundige toestand van het object slecht tot -matig is; 

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 Mallegatsluis, kadastraaJ bekend 
gemeente Gouda, secties D, no. 3.132 en E, no. 4.278, op de lijst als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

I I . vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

-~) 1 ~l o__,u_9, 
1 L ;ouoA, juni 1988. 
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Lijst als bedoeld in artikel 3, li d 1 
van de Monumentenverordeninq. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Een schutsluis tussen de Holl andsche IJssel en de Turfsingelgracht: 
lengte: ± 62 m' 
wijdte: ± 7,85 m' 
diepte: 3,10 - N.A.P. 
Zowel aan de Hol landsche IJsselzijde als aan de Turfsinge l zijde zijn in 
1941/1943 2 stalen hefinr i chtingen voor de verticaal hefbare stalen slu i s
deuren met houten loopstroken aangebracht. 
Aan de Turfsingel-westzijde 6 paals dukdalf met houten loopplanken± 1,5 m' 
boven het waterpeil, met in het verlengde een lagere 6 paals dukdalf met 
hiervoor staand een 4 paals rampaal. ·· · 
Aan de oostzijde van de Turfsingel een 6 paals dukdalf met loopstrook. 
De sluiswanden zijn in hoofdzaak van metselwerk, W. F. -formaat in kruis
verband. De sluiswanden ter plaatse van de hefinrichting · zijn uitgevoerd 
in beton. De s luiswand wordt aan de bovenzijde afgedekt met hardstenen pla
ten,± 93 cm breed en± 22 cm dik. 
Buiten de sluis zijn aan de Turfsingelzijde gemetselde muren welke aan
sluiten op de oevers . Deze wanden zijn afgewerkt met ~ardstenen platen, 
± 93 x 22 cm, waarop aan de westzijde 5 gietijzeren palen en aan de oost
zijde 27 gietijzeren palen staan. Deze palen zijn verbonden door 2 hori
zontale ijzeren staven . 
Naast de hardstenen platen, ter plaatse van de kolk, is een loopstrook van 
2,5 strekken breed, onderbroken door een enkelsteens strekse laag, gevolgd 
door een strook van 8¾ strekse laag, eindigend in een 3 strekse laag. 
De hefinrichting aan de IJsselzijde is ommuurd door een± 1,5 m' hoge 
2-steens muur. Aan de Singe l zijde door een ijzeren hek van vierkant ijzer. 
Aan de westzijde van de kolk is een loopstrook van baksteen van 7 strekken 
breed, beëindigd door struiken. 
Aan de IJsselzijde bevinden zich houten vloeddeuren, gedateerd 1941. 
In de sluiwand bevinden zich 12 stuks hardstenen blokken met ijzeren kruis 
voor afmeerpunten. 
Op de hardstenen afdekplaten 2 x 13 stuks ijzeren kleine aanlegbolders. 
In de baksteen loopstroken, ter weerszijden van de kolk, 8 respectievel i jk 
7 stuks grote bolders. 
In de oostelijke sluiswand bevinden zi ch 2 hardstenen platen, 1 plaat met 
het wapen van de provi ncie, de andere plaat met Latijnse tekst . 
In de oostwand bevinden zich 2 trappen binnen de kolkwand. 
In de wand Turfsingelzijde, oostkant, hardstenen blokken met aanle_gringen. 
Aan de IJsselzijde bevindt zich een klein sluiswachtershuisje, gebouwd van 
baksteen W. F. in kruisverband. Het huisje heeft stalen deur- en raamkozij 
nen met een houten dakje. De dakbedekking is rubberdid-singles . 
Aan de Turfsingelzijde 2 zware i epen. 
De sluiswachterswoning staat op de Rijksmonumentenlijst. 
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