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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 21 februari 2005 nummer CH2005.6513 van de Commissie Cultuurh istor ie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Ridder van Catsweg, brug 
naar 244, 244a en 244b, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 1206 ( dee l), 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object de brug naarRidder van Catsweg 244, 244a en 244b is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een particuliere brug over 
en wetering naar woonhuizen met kenmerken van de Traditionele stijl; 
2.de constructie nog grotendeels authentiek is; 
3.het tot uitdrukking brengt een karakteristieke vorm van particuliere infrastructurele werken langs een 
oude uitvalsweg van Gouda ; 
4.het een voorbeeld is van de belangrijke rol van waterlopen in de geschiedenis van Gouda . 

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

• het feit dat de eigenaar schriftelijl< is gehoord , en dat zij te kennen heeeft gegeven geen bezwaar tegen 
aanwijzing 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; 

o het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstul< 4.4 .1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie ; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Ridder van Catsweg, brug naar 244, 
244a en 244b, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 1, nummer(s) 1206 (deel); 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van l T ME 1 200~ 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 1 8 M E 1 2005 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethoude rs, 
nummer 2005.6513, van _1, 7 M E-1 2005 
monumentnummer 805 

plaatse lijke aanduiding: Gouda 
Ridder van Catsweg, brug naar 244 , 244a en 244b 

omschrijving van het monument 

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

Vaste brug, in particulier eigendom, die de verbinding vormt tussen de Ridder van Catsweg en de 
woonhuizen Ridder van Catsweg 244, 244a en 244b, uitgevoerd als een monoliet gewapend betonnen 
constructie met uit baksteen opgemetselde zijmuren. De brug gaat op een natuurlijke wijze over in de wal en 
het wegdek van de Ridder van Catsweg en de tuin met paden naar de woningen . 

De betonconstructie van de brug bestaat uit een smal en relatief hoger gelegen betonnen middendek, en 
twee_ hellende asymmetrische zijstukken die naar beneden toe verbreden naar de Ridder van Catsweg en 
naar de zijde van de woningen . In het midden wordt het brugdek gedragen door in totaal vier schuine 
betonnen pijlers . Volgens de oorspronkelijke ontwerptekeningen zijn de twee oostelijke pijlers met elkaar 
verbonden door een gewapend betonnen balk en met de oostelijke betonnen walkant door twee 
betonbalken . De twee westelijke pijlers zijn met elkaar verbonden door een gewapend betonnen balk en met 
de westelijke betonnen walkant door twee gewapend betonnen balken. Langs de twee walkanten is een 
dichte betonnen muur . De onderzijde en zijkanten van het gewapende beton is onbehandeld en ruw uit de 
bekisting gehaald . Het loopvlak van het brugdek is gewassen waardoor de ingestorte kiezels zichtbaar zijn. 
Op diverse plaatsen is beton losgeraakt , ligt de wapening bloot en treedt roestvorming op. ·---·· ·· '_.. · 

De twee zijmuren van de brug zijn opgemetseld uit rode baksteen in Vlaams verband met een rollaag . De 
getrapte opbouw volgt de schuine helling van het brugdek . Het hoogste, horizontale deel heeft boven de vier 
middenpijlers een vierkante verhoging . Het middenstuk is verhoogd. Aan de oostzijde zijn aan de muur drie 
recente brievenbussen bevestigd die niet tot het oorspronkelijke ontwerp horen. Aan de noordzijde zijn 
diverse metalen bevestigingselementen die oorpronkelijk de functie hadden als ophangsteunen waarin de 
gas en electrabui zen onder de brug hingen . 
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vervolg van de omschrijving Ridder van Catsweg, brug naar 244, 244a en 244b 

'°~-~:·;~:~1 
Zicht op de brug vanuit het noorden. Rechts de Ridder van Catsweg 

Aanzicht brug vanuit het zuiden 

~~ 
.~ -~~ 
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Aanzicht brug richting won ingen 

Detail met een van de metalen bevestigingselementen 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 558943 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 2005.6513 d.d. 17 mei 2005 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeen telijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

805 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Ridder van Catsweg , brug naar 244, 244a en 244b 
gemeente Gouda GDA 01 1 1206 gedeeltelijk 

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

De brug bevindt zich deels ook op het perceel H 3447. De perceelsvermelding is daarom onvolledig . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentlijk Monument met betrekking tot de brug naar 
Ridder van Catsweg 244, 244a en 244b te zijn gevestigd op de percelen GDA01 1 1206 gedeeltelijk en 
H 3447 gedeeltelijk zoals aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 6 maart 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de af e]j.rrg Gebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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JR 
datum 10 maart 2009 omschrijving get. gez. 

MONUMENTEN TEKENING 
dienst: 
Ruimtelijke Ontwlkkcll ng 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - Informatie 

bezoe kadres : __ 
AnrwerpHwég 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemffnte 
gouda 

Adres 
Ridder van Catsweg 244a 

Kadastraal bekend 
Sectie Hen 1 
Nummer(s) 3447 (H) en 1206 (1) beide gedeeltelijk 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

monumentnummer 


