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BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89.177,
van de Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monument~n
l ijst van het object Corneli s Ketelbrug dat de~l uitmaakt van het perceel kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, no. 7312, welk object eigendom
is van de gemeente Gouda, is gebleken, dat het hier een object betreft van
belang vanwege zijn architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst, al smede het door de monumentencommissieuitgebrachte
advies;
dat het object ligt

in het gebied van het bestemmingsplan Kadenbuurt;

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waar de brug gelegen is, de bestemming
Water heeft;
dat het object in gebruik is als brug;
dat de bouwkundige toestand van het object goed is;
dat pl aatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt dat verandering
van het object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden
zijn;
dat overigens bij toepassing van deze verorde ning rekening is gehouden met de
gebruiksmogel ijkheid van het monum
e nt;
Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:
I.

..

23 Jr1 a~,
~

over te gaan tot plaatsing van het object Cornelis Ketelbrug, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie A, no. 7312, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening;

II. vast te stellen

de bijgevoegde Monumenten
li jst.

GOUDA,
-

5 FEB.-,~90

BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VOORNOEMD,
De secretaris,
De burgemeester,
de ûitgáande briefis
De uitgaande brief Is
getekend
door ·
getekend door
·
S80fetarls

Burgemeester
.

f

----
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Behoort bij besluit burgemeester en wethouders van 3 l8M 1Ç.:'.:
.'"1 , no. 20. 604
Plaatselijke aanduiding: Gouda
Lijst als bedoeld in àrfil<el 3, lid 1
1
van de Monumentenverordeninq.
OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Cornel is Ketelbrug.
Een stalen ophaalbare brug, die dateert uit het eerste kwart van de 20ste
eeuw. De overspanning tussen de brughoofden bedraagt 4,15 m, de breedte 3,00 rr
en de hoogte 4,60 m boven waterpeil . Het waterpeil is thans 0,65 - NAP.
De brug bestaat uit een val en een hameipoort met dubbele schoren, waarop het
hardhouten brugdek ligt .
De hameipoort en de balans bestaan ui t gewalste stalen profie len, terwij l de
schoren van rondstaal zijn. Alle verbindingen zijn geklonken. De stijlen van
de hamei zijn met el kaar verbonden door een houten lijst . Daaronder bevindt
zich een rondboog met opgewerkte zwi kken.
De leuningen aan weerskanten van de val zijn eveneens van rondstaal . Op de betonnen brughoofden bevindt zich hekwerk, dat is opgebouwduit !-profiel en met
rondstalen leuning en en tussenstangen .
De oorspronkelijke houten brughoofden zijn vervangen door betonnen, die ver ~
sterkt zijn met zichtbare staalprofie len. Al het staalwerk is geschilderd.
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A
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beperkingenregi stratie van de
geme ente Gouda

correctiebesluit
div-nummer
onderwerp

560542
correctie beperking gemeentelijk monument

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

Bij BenW-besluit nr. 20.604 d.d. 23 januari 1990 is de publiekrechtelij ke beperking 'Gemeentelijk Monument'
gevestigd , met de volgende gegevens:
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

84
Cornelis Ketelbrug
gemeente Gouda GDA 01 A 7312

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduid ing blijkt niet ju ist 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 A 7312 gedeeltelijk .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentel ijk Monument te worden gevestigd op het perceel
GDA 01 A 7312 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven .,

Afgegeven d.d. 3 pril 2009 .

Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Gouda ,
namens dezen ,
Het hoofd van de afde linç,i, ebiedsontwikkeling,

gemeente
gouda

7312

•

·····"

monument
monumentlijn

gew.
gew.
gew.

gew.
JR
datum

get.

omschrijving

6 apri l 2009

gez.

MONUMENTENTEKENING
di enst :
Ruimtelijke Ontvákkellng
en Beheer

afde ling :
Beheer Openba re Rui mte
Geo - i nformatie

2800 BB Gouda

schaal:
formaat:
A4

1:250

Kadastraal bekend
Sectie
A
Nummer(s) 7312 gedeeltel ij k
Nummer(s)

bezoekadres :
Antwerpseweg 5
2803 PB GotJda

posladra s:
postbus 1086

Adres

Corne lis Ketelbrug
Karneme lks loot

gemeente

gouda

monumcnlnummcr
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