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• de inhoud van de brief van 26 september 2005 nummer CH2005.648 van de Commissie Cultuurhistor ie 
met betrekk ing tot het aanwijzen als gemeente lijk monument van het object Broekweg 2-4 ( gemaal met 
dienstwoning) , kadast raal bekend gemeente Gouda , sectie F, nummer(s) 1759 (gedeeltel ijk) , welk object 
eigendom is van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Maasbou levard 123, 
3063 GK Rotterdam, waarui t blijkt dat het object cultuu rhistor ische waarde heeft, zoals beschreven in de 
bijgevoegde redengevende beschrijv ing; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lij st van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbe leid Jongere Bouwk1unst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Broekweg 2-4, gemaal met dienstwon ing, is van belang omdat: 
1.het een goed voorbeeld is van een gemaal met dienstwoning uit 1928-1933 in een traditionele stijl , 
2. het in nog grotendeels oorspronkelijke staat verkeert; 
3.het een herkenbaa r en markant gelegen element is in het landschap ; 
4.het een ensemble vormt met de omliggende terre inen met water lopen en wegenstructuur ; 
5.het een ensemble vormt met het sluizencomplex en vaste bruggen ten zuiden en het Gouwekanaal; 
6. het onderdee l is van het systeem aan waterbouwkundige kunstwerken van Gouda; 

• het fe it dat de eigenaar is gehoord en dat een zienswij ze naar voren is gebracht. Voor een samenvatting 
en een weerlegging van de zienswijze(n) verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaar d.d. 20 december 
2011, kenmerk nummer 697041, die wij als herhaa ld en ingelast beschouwen ; 

• het feit dat aanwijzing als gemeente lijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmat ig gebruik niet mogelijk zouden zijn ; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaurat iebele id zoals besch reven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverordening stedelijke vernieuwing 
2011 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeo logie ; 

besluiten: 

Broekweg 2-4 BenW besluit.doe 



1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het object Broekweg 2-4 ( gemaal met 
dienstwoning}, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer 1759 gedeeltelijk (zoals 
aangegeven op bijgevoegd kaartje) ; 

11. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2012 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 

verzonden: 
2 3 DEC 2011 

---burgemeester 

secretaris 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 677641, van datum 2 0 DEC 2011 

bijlage 

monumentnummer 846 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Broekweg 2-4, gemaal met dienstwoning 

omschrijving van het monument 

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

Gemaal met dienstwoning, tussen 1928-1933 gebouwd aan het Gouwekanaal , opgetrokken op een 
rechthoekige plattegrond onder één kap in een vrij eenvoud ige, trad itione le stij l. Het is opgemetseld uit gele 
baksteen in staand verband en gedekt door een zadeld.akdak met recente donkergr ijze geglazuurde 
verbeterde Hollandse pannen. Het dak heeft twee nog oorspronke lijke gemetselde schoorstenen. De 
uitkragende houten gootlijst is witgeschi lderd. Het houtwerk is overwegend witgeschilderd, de deuren zijn 
donkerrood. Het meeste metaalwe rk (roosters , opschriften) is glanzend zwart geschi lderd . De 
gevelopeningen zijn voorzien van rollagen. Het gebouw ligt met de lengterichting evenwijdig aan het 
Gouwekanaa l en is tegen een dijk aangebouwd. In het zuidelijke deel is de woonfunctie ondergebracht. In 
het noorde lijke deel is het gemaal met een pompruimte en in de kelderlaag daaronder de buizen voor de 
bemaling. De pompruimte wordt geaccentueerd door een steekkap aan de dijk- en polderzijde. Vanuit de 
gemaalru imte is door deurvensters in de voorgevel het water van het Kanaal zichtbaar en door ramen in de 
achte rgevel is de inlaat aan de polderzijde z ichtbaar. Bij het Gouwekanaal is een weinig opvallende kleine, 
recente uitwatering. Aan de westzijde ligt de waterloop met krooshek in de Oostpolder van Schieland. 
De voorgevel heeft rechts een risalerend deel met de toegang in een portiek tot het gemaal. De houten 
dubbele toegangsdeuren hebben een roedeverdeling en zes ruiten. De portiekwand is getrapt en versmald 
naar binnen toe. Het portiek heeft een luifel van gewapend beton en twee kleine metalen waterspuwers . In 
de topgeve l boven de entree is een opschrift aangebracht in zwartgeschi lderd smeedijzer dat verwijst naar 
het bouwjaar en de funct ie van het gebouw. In de nok staat 'AD 1933'. Daaronder staat 'GEMAAL 
OOSTPOLDER IN SCHIELAND'. 
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vervolg van de omschrijving Broekweg 2-4, gemaal met dienstwoning 

In de gevel zijn vlechtingen in het metselwerk. Links en rechts van de entree zijn tegen de gevel in het 
plaveise l gemetse lde ventilat iekanale n waarvan er een wordt afgedekt met een oorspronkelijk zwart 
geschilderd metalen smeedijzere n rooster. 
Links in de voorgevel ligt de entree van de woning met een houten deur met een grote ruit. Rechts van de 
deur zijn in het muurv lak een ingemetselde brievenbus en twee kleine ramen van versch illend formaat. Links 
van de deur is een grote r woonkamerraam . In het dakvlak is een waarschijnlijk oorspronkelijke dakkape l met 
vier vensters . 
De linker kopgeve/, aan de zuidz ijde bij het woongedeelte , heeft op de begane grond links een nog 
oorspronkelijke houten paneeldeur in een rondboog en rechts een groot woonkamerraam. Op de verdieping 
is de gevel op symmetrische w ijze voorzien van een vensterst rook met vijf ramen en een recente 
schotelantenne . In het houten witgesc hilderde gevelbeschot in de nok is een klein klepraam. Voor deze 
geve l is een terras met een lage gemetselde tuinmuur met metalen reling en een trap naar de achtertuin . 
De rechter kopgeve/, aan de noordz ijde bij het gemaalgedeel te, heeft links een nog oorspronkelijke blinde 
meta len deur met drie opvallende metalen scharnieren waarachter zich het transformatorhuis bevindt. 
Rechts daarvan is een houten deur die naar het oorspronkelijke kolenhok leidt. In de nok heeft de geve l een 
klein rond raam en er zijn vlechtingen. 

Aanzicht woongedeel te (rechts Stoofkade) Entree gemaal aan Stoofkade 

De achtergevel , aan de polderzijde, is door begroeiing vana f de openbare weg gedeeltel ijk zichtbaar . Bij het 
gemaaldeel links heeft de gevel een risalerend deel met een steekkap en dr ie verticale vensters met 
horizontale metalen roedes. Aan de gevel is een recent,e metalen hijsinsta llatie met grijper om vui l te 
verwijderen uit het polderwater. Links en rechts van het risalerende deel zijn kleine vensters. In de 
kelderlaag is een inlaat voor het polderwater en er zijn drie kleine vensters met een gezamenl ijk zwart 
geschilderd smeedijze ren tral iewerk. 
De achtergevel heeft bij het woongedeelte rechts onder meer dr ie vensters van verschi llend formaat. 

Het interieur van het gemaal is nauwelijks gewijzigd en bevat de pompinsta llatie uit 1933, originele glazuurde 
vloertege ls en recente schakelkasten. De oorspronkelijke elektromotor bleek al snel te licht en werd een paar 
jaar later vervangen door de huidige motor. Rond 1970 is de kap beschoten. Aan de rechterzijde bevinden 
zich links het oorspronkelijke kolenhok met er naast het transformatorhuis. 

De won ing heeft een iets gewijzigde indeling. 
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vervolg van de omschrijving Broekweg 2-4, gemaal met dienstwoning 

De terreinaanleg met hoogteverschil len, beschoeiing , wegenstructuur en waterlopen hangt nauw samen met 
het functioneren van het gemaal met dienstwoning. Deze terreinaanleg is nog grotendeels oorspronkelijk. In 
de tuin staat een monumentale notenboom. Het gemaa l is half in het talud van het dijklichaam gebouwd. Ten 
westen van het gemaal is een diep achterterrein . Langs het noordelijk deel van het achterte rrein loopt een 

water inlaat tussen het gemaal en de Alpher Weteri ng met nog herkenbaar het oude krooshek. Het westelijke 
deel van het achterter rein is siertuin. Langs de weg, ten noorden van gemaa l staat een recente vrijstaande 
garage , met een loopruimte tussen gemaal en garage. 

De vrijstaande recente garage, ten noorden van het gemaa l, valt buiten de bescherming. 

Zijgevel en achtergeve l (links de recente garage) 
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vervolg van de omschrijving Broekweg 2-4, gemaal met dienstwoning 

Gemaal met dienstwon ing langs het Gouwekanaal 

Situatie 2005 
Gemaa l met dienstwoning (bij pijl); midden onder de schutsluis 
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Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
..._ ______ .._,, hoofd Bedrijfsadvies en ondersteuning 
Maasboulevard 123 
3063 GK Rotterdam 

diensl/afd eling 

gbo 
telefoon 

0182-588248 
gouda 

20 december 2011 
contactpe rsoon ____ ~ uw kenmerk ons kenmerk 

697041 
onderwerp verzonden 

aanwijzing als gemeente lij k monument van het object Broekweg 2-4 , 
gemaal met dienstwoning. 2 3 DEC 2011 

Geachte~----

Zoals u bekend is, heeft de gemeente lijke commiss ie Cultuurhistor ie uw pand als monumentwaardig 
aangemerkt. 
Artikel 3 van de Verordening inzake Monumente n en Archeologie maakt het mogelijk dat wij objec ten , die 
van monumentaal belang zijn, aanwijzen als gemeentel ij k monument. Aangezien wij met de commissie 
Cultuurhistorie van oordeel zij n dat het object Broekweg 2-4 ( gemaa l met dienstwoning) alhier van 
monumentaa l belang is, hebben wij besloten genoemd object aan te wijzen als gemeente lijk monument. Met 
uw brief, kenmerk U-201104489 , van 19 mei 201 1 heeft u uw ziensw ijze te kennen gegeven. Hieronder vindt 
u onze reactie op de door u ingebrachte punten. 

1. Eigenaar meent dat het object noch qua schoonheid, noch qua cultuurhistorie vo ldoende 
monumenta le waarde heeft om bescherming te rechtvaardigen . 
Reactie Aanwijzing van dit object gebeurt op voordracht van de onafhankelijke Commissie 
Cultuurhistorie , waa rin onder meer deskundigen op het gebied van bouwhistorie , restauratie , 
architectuu rgeschiedenis en historische stedenbouw en geografie vertegenwoord igd zijn . Deze 
commissie heeft vastgesteld dat dit object de monumentale status verdient en dienovereenkoms tig 
aan ons college geadviseerd. De onderbo uwing van het advies door de zes punten van waardering, 
die de commissie heeft opgesteld, overtu igt ons van de waarde voor Gouda van het beschreven 
object . Ook speelt water een grote rol in de geschiedenis van Gouda. Het bijzondere belang van dit 
object blij kt mede uit de inleiding van het commiss ieadvies : ". Het gemaal met dienstwon ing is als 
ensemble met de schutsluis en de twee vaste bruggen, de wegenstructuu r en waterlopen een 
opvallend en zeer herkenbaar element in de grootschalige waterstaatkundige structuur van Gouda." 
Tijdens het bezoek van 15 november 2011 is bovendien gebleken dat veel van de oorspronkelijke 
onderdelen nog aanwezig zijn . 

2. Eigenaar vraagt, indien het college de stell ing genoemd onder punt 1 niet onderschrijft , een gedeelte 
van het object uit te zonderen van bescherming . Het gaat dan om gemaal, interieur, achtergevel en 
tuin . 

bijlagen 2 

Reactie Gemeente Gouda kiest bij aanwijzing van een gemeente lijk monument voor bescherming 
van het gehele kadastrale perceel (of percelen). Omdat het object wordt beschreven vanaf de 
openbare weg, kunnen waarden aanwezig zijn die aan het zicht onttrokken zij n. Overigens betekent 
dit niet, dat voor iedere wijz iging aan een gemeentel ijk monument een omgevingsverg unning 
(activiteit monumenten) moet worden aangevraagd . Bij een voorgenomen wijziging dient dit bij de 

gemeente 
gouda 

bezoekad res: 
anlwerpseweg 5, gouda 

correspondentieadres: 
postbus 1086, 2800 bb gouda 
fax 0182-588101 
e-mail gemeente@ gouda .nl MIX 

P'epler van 
verantwoonfl!!I h1111c:Gmst 
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behandelend ambtenaar te worden gemeld. A ls blijkt dat geen monumentale waarden in het geding 
zijn, dan zal de activiteit tijdens de aanvraagprocedure voor de omgev ingsvergunning niet op dat 
aspect worden getoetst. 

3. Eigenaar stelt dat het pand bouwkundig niet in goede staat verkeert en enkele bouwkundige 
gebreken niet passend zouden zijn bij een monumentale status. 
Reactie De bouwkundige toestand van een object is niet bepalend voor de (cultuur)h istorische 
waarde ervan. Bij bovengenoemd bezoek bleken het gebouw en de machinerie in goede staat te 
verkeren. 

4. Eigenaar meent dat de aanwijzing zodanige beperkingen oplevert, dat het huidige gebruik ernstig 
wordt bemoeilijkt. Ook vreest eigenaar dat vervanging (van een motor) en wijzigingen (van 
waterdoorvoer) kostenverhogend zullen zijn en tot suboptimale oplossingen kunnen leiden . 
Reactie Uitgangspunt bij aanwijz ing is dat een monument gebru ikt moet kunnen worden . De 
aanwijzing op zich verandert in feite niets aan het huidige gebruik. Bij mogel ijke aanpassingen in de 
toekomst staat functiona liteit voorop, zoals verwoord in artikel 2 van de Verorden ing inzake 
Monumenten en Archeolog ie. Dit is, naast de monumentale waarden, mede uitgangspunt bij de 
beoordeling van wijzigingen die monumentale waarden kunnen aantasten. Overigens heeft de 
beheerder van het gemaal tijdens het bezoek van 15 november 2011 opgemerkt dat de motor nog 
niet aan vervanging toe is. 

5. Eigenaar denkt dat de aanwijzing, bijvoorbee ld in geval van verbouwing of andere wijzigingen, tot 
hogere kosten (en legeskosten) zal leiden. Bovendien vreest eigenaar waardeda ling. 
Reactie Zoals onder punt 2 toegelicht, hoeft niet elke wijziging tot hogere kosten te leiden. Indien 
wel een omgevingsvergunning (activiteit monumenten) noodzakel ijk is, is het gemeentelijke 
legestarief van toepassing . 
Voor het uitvoeren van onderhoud/restaurat ie aan monumenten is binnen gemeente Gouda de 
Subsidieverordening stedelijke vernieuwing van toepassing , wat betekent dat bij bepaalde 
werkzaamheden subsidie mogelijk is. 
Wijziging van waarde door de status van monument kon voorheen niet aangetoond worden. 
In 2004 is in opdracht van de gemeente Arnhem het rapport "Monument en Rendement ", 
verschenen. Hierin zijn de bevindingen opgenomen van een werkgroep, samengesteld uit 
monumenten-deskundigen van de gemeente Arnhem, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg , het 
Nationaal Restaura tiefonds en Bouwtechnisch Adviesbureau Croes uit Nijmegen , ondersteund door 
Engelsing Makelaars (afd. Research), alsmede door een team ervaren (woning)make laars. Uit dit 
rapport blijkt dat de status van een gemeentelijk monument niet waardeverhogend, maar ook niet 
waardedrukkend werkt. De monumentenstatus heeft ook objectief gezien in geen enkel geval een 
negatieve invloed op de waarde van het pand, zo is in het onderzoek berekend. Makelaars noemen 
de monumentenstatus altijd wel, juist om het bijzondere van het pand aan te geven . 

De consequenties van dit besluit staan omschreven in artikel 8 en 9 van de verordening en houden o.m. in 
dat het verboden is een beschermd monument te beschadigen, te vernielen of af te breken. 
Een afschrift van het besluit tot aanwijzing als gemeentelijk monument met de redengevende beschrijving 
treft u hierbij aan evenals het monumentenschildje . Het besluit wordt gepubl iceerd in de Goudse Post, een 
week na de datum van het collegebes luit. 

De Verordening inzake Monumenten en Archeo logie ligt ter inzage bij afdeling Publiekszaken (Klein 
Amerika) en bij de receptie van Antwerpseweg 5, of is te lezen op de webs ite (www .overheid .nl 1

) . 

1 Op dit moment komt men bij gebreke van een goede zoekfunktie op overhe id.nl v ia de link 
http://www.gouda .nl/Best uurNe rordeningen_en_rege lingen bij eern overzicht van alle Goudse regel ingen. Met de keuze "geavanceerd 
zoeken "en daarna zoeken op woord of z insdeel met het tekstdee l "Verorden ing inzake monumenten en archeo logie" komt men 
vervolgens bij de betrokken verordening . 
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Indien u niet akkoord gaat met dit besluit, kunt u op grond van de Algemene Wet bestuursrecht binnen 
zes weken na verzending van deze brief bij ons een bezwaarschrift indienen. Bovendien kunt u dan de 
Voorzitter van de sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank (Postbus 20302, 2500 EH 's
Gravenhage) om een voorlopige voorziening verzoeken. Zowel voor een beroepschrift als voor een verzoek 
om een voorlopige voorziening worden kosten (griffierecht) in rekening gebracht. De griffie van de rechtbank 
zendt ter betaling een acceptgiro toe. 

Voor inlichtingen kunt u terecht bij -----------, , beleidsmedewerker bij de afdeling 
Gebiedsontwikkeling van de gemeente Gouda, telefoon ---------------- · 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van G o u d a, 
de secretaris, de bun:1emeester, 

' ., ~ .. - .... - - ~ 

~ ' . 
' -

Gez. FR 
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datum septemb er 2011 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dinnst: 
Rul mtolijko Ontwlk koll ng 
on Bohoor 

afdeling: 
Behoor Oponbaro Ruimt o 
Goo - lnfonmallo 

bezoekadres : 
Antwe,psewcg 5 
2803 PS Gouda 

Adres 
Broekweg 2 en 4 

Gemaal en Traforuimte 

Kadastraa l bekend 
Sectie F 
Nummer(s) 1759 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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