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lz-nummer 

onderwerp 

2005 .20032 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van drie 
rinketten , Westhaven voor nrs. 40 en 44, 
Oosthaven voor nr. 13 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 14 juni 2005 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 11 JUL 2006 

Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 17 mei 2005 nummer CH2005 .591 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van drie rinketten, Westhaven voor nrs. 40 en 
44, Oosthaven voor nr. 13, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3433 (deel) en 
sectie C nummer 4226 (deel), welke objecten eigendom zijn van gemeente Gouda, waaruit blijkt deze 
objecten cultuurhistorische waarde hebben, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende 
beschrijving; 

• het feit dat de objecten 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: 
De drie objecten langs de kade aan de Oosthaven en Westhaven, rinketten, zijn van belang omdat: 
1.het onderdelen zijn van een vrij uniek Gouds systeem van waterbeheersing en riolering uit de 
negentiende eeuw, mogelijk nog ouder; 
2.deze rinketten, waarvan er meerdere zijn geweest , als een van de weinige nog bewaard zijn gebleven 
in Gouda; 
3.deze nog grotendeels authentiek en gaaf zijn; 
4.van deze bedieningsmechanismen in Nederland slechts enkele bewaard zijn gebleven. 

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

• het feit dat de afdelingen, die de eigenaar, gemeente Gouda , vertegenwoordigen zijn gehoord, en dat 
geen bezwaren tegen aanwijzing zijn ingediend ; . 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van de 
objecten 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 
restauratiebe leid zoals beschreven in hoofdstuk 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; 

Rinketten BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeente lijk monument van drie rinketten, Westhaven voor nrs . 40 en 44, 
Oosthaven voor nr. 13, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3433 (deel) en sectie C 
nummer 4226 (deel) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 1 4 JUN 2005 

Burgemeester en wethou_qers VO_OrnOl!:!rl}e~ 

, burgemeester 

secretaris 

'C-/ ... . A.vV.M. de Bever 

verzonden : 15 JUN 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.20032, van 1::=tî JUN 2005 

l i/ 

monumentnummer 832 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Westhaven ter hoogte van nrs 40 en 44 en Oosthaven ter 
hoogte van nr. 13, drie rinketten 

omschrijving van het monument 

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

Drie rinketten, Westhaven, voor nrs 40 en 44, Oosthaven, voor nr 13, Gouda 

Bouwjaar : negentiende eeuw 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen: geen tekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Archief, Archief Bouw- en 
Woningtoezi _cht . : 

Drie rinketten, op de kade voor Westhaven 40 en 44 en voor Oosthaven 13, voormalig onderdeel van het 
waterbeheersingssysteem in de binnenstad van Gouda, opgebouwd uit een waarschijnlijk negentiende 
eeuws gietijzeren mechaniek op de kade, een heugel (trekstang) en een schuif in de kadewand en een inlaat 
van de rioolbuis. De drie rinketten werden gebruikt voor het doorspoelen van de riolen van de woningen aan 1 
de kade van de Westhaven en de Oosthaven . Door het openen van de schuif in de kadewand van de Haven 
bij hoogwater, stroomde het vuil uit de riolen weg, naar de zijlen van de Spieringstraat en de Peperstraat. 
Alle drie de rinketten hebben nog een oorspronkelijke gietijzeren tandwielkast. Het huis van de tandwielkast 
heeft aan de zijde van de woningen een ronde afdekplaat die met vier bouten is vastgezet. Aan de voor- en 
achterzijde zijn twee asuiteinden . De voet van de tandwielkast is met drie bouten gemonteerd op een 
rechthoekige grijze natuursteen plaat op de kade. Aan de zijde van de woningen heeft de rinket een aseinde 
met een vierkante doorsnede waarop een losse slinger gemonteerd kan worden voor het open draaien van. 
de schuif. Bij de huidige rinketten is geen slinger aanwezig. Vast op het mechaniek aan de buitenzijde zat 
een tandwiel met een pal waarmee de schuif kon worden vastgezet. Waarschijnlijk gleed de schuif door het 
eigen gewicht weer naar beneden . De voet van de tandwielkast heeft twee kokers waardoor een 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sect ie 

Gemeente Gouda 

Gouda 

kad. C en D 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 

nummer(s) D 3433 (deel)= Oosthaven 2x en C 4226 (deel)= Westhaven 

Rinketten, bijlage bij BenW besluit.doe 
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vervolg van de omschrijving drie rinketten aan Oost - en Westhaven 

verbindingselement liep van het tandwielmechanisme in de kast naar de schuif waarmee de rioolbuis kon 
worden afgesloten. Onder de kokers is in de kademuur een sleuf naar de rioolbuis. De rechthoekige metalen 
schuif schoof via een metalen gleuf in de beide rioolwanden. De opening van de uit baksteen opgemetselde 
rioolbuis heeft rechte zijwanden met een getrapte boog. De drie rinketten zijn niet geheel identiek. Het zijn 
standaardmodellen die waarschijnlijk niet tegelijk zijn gefabriceerd . 
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Rinket Westhaven 40 op kademuur 

Rinket op de kade voor Westhaven 40. Tandwielkast met voet van gietijzer, gemonteerd op natuurstenen 
plaat. Aan de buitenzijde van de tandwielkast is een tarndwie l met pal. Aan een zijde van de voet is een 
boogvormige inham in het gietijzer die waarschijnlijk een beschadiging betreft. In de kademuur onder de 
tandwielkast is een sleuf. Een rioolinlaat is vanwege een recente houten vlonder niet zichtbaar, maar 
mogelijk is deze rioolinlaat nog wel aanwezig . 
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Rinket voor Westhaven 44 
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Kademuur voor Westhaven 44 
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Rioolbuis met schu if 

Rinket op de kade voor Westhaven 44. Tandwiel kast van gietijzer, met tandwiel en pal op de 
tandwielkast , gemonteerd op natuurstenen plaat. Tussen de kokers in de gietijzeren voet is een opening. In 
de kademuur onder de tandwielkast is een sleuf met een heugel. De rioolinlaat heeft rechte zijwanden en 
een getrapte boog. Voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg is ook een groot 
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vervolg van de omschrijving drie rinketten aan Oost- en Westhaven 

deel van de gemetselde rioolbuis nog aanwezig. Bij de rioolopening is een metalen schuif met twee metalen 
rails die tegen de rioolwand zijn bevestigd. 

Rinket voor Oosthaven 13 

Rinket op de kade voor Oosthaven 13. Tandwielkast van gietijzer, met een pal op de tandwielkast, 
gemonteerd op natuurstenen plaat. Het inst rument is wit geschilderd, wat mogelijk niet oorspronkelijk is. In 
de kademuur onder de tandwielkast is een sleuf met een heugel. De rioolinlaat heeft rechte zijwanden en 
een beschadigde getrapte boog. Voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg is ook een groot deel van de 
gemetselde rioolbuis nog aanwezig. Bij de rioolopening is een metalen schuif met twee metalen rails die 
tegen de rioolwand zijn bevestigd . 
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