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BURGEMEESTER
ENWETHOUDERS
VANGOUD A
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89.173,
van de Monumentencommissiemet betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke
monumentenlijst van het object Jan Verzwollebrug, onderdeel uitmakend 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, alsmede 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
~later t1eeft;
dat het object in gebruik is als brug;
dat de bouwkundige toestand van het object goed is;
dat plaatsing 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 verordening rekening is gehouden met de
gebruiksmogelijkheid van het monument;
Gelet op de Monumentenverordening;
BESI_UITEN:
I.

over te gaan tot plaatsing van het object Jan Verzwollebrug, 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 Monumentenlijst.
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OMSCHRIJVING
VANHETMONUMENT.
Jan Verzwollebrug .
Een stalen ophaalbare brug over de Karnemelksloot, die dateert uit het tweede
kwart van de 20ste eeuw, met een overspanning t ussen de brughoofden van
4,00 m, een breedte van 4,00 men een hoogte van circa 6,35 m boven het waterpeil. Het waterpeil bedraagt thans 0,65 - NAP. De brug best aat uit een val en
een hameipoort met schoren, waarop de balans rust. De val is opgebouwd uit
stalen np-profielen, waarop een hardhouten brugdek ligt . De hameipoort en de
balans bestaan uit gewalste stalen profielen, terwij l de sc hor en van getrokken
rondstaa l zijn. Alle verb i ndingen zij n geklonken. De hameipoort en de sc horen
rusten op hardstenen blokken.
Aan weerskanten van de val zijn leuni ngen met sta len profie len en strippen
aangebracht . De brughoofden, die opgetrok ken zijn uit rode baksteen, hebben 01
de hoeken hardstenen blokken. Het hekwerk op de brug bestaat uit U-profielen
voor de staanders en L- profielen voor de leuningen . Al het staalwerk is
geverfd .
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beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-numm er

onderwerp

560540

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. 20.606 d.d. 23 januari 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk Monument '
gevestigd , met de volgende gegevens :
monumentnummer
adres
kadastraal perceel

85
Jan Verzwollebrug
gemeente Gouda GDA 01 A 7312

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist 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 . Tevens komen ook de percelen GDA01 A 8557
gedeeltelijk en GDA01 A 7870 gedeeltelijk in aanraking .

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de Jan
Verzwollebrug over de Karnemelksloot te worden gevestigd op de percelen GDA 01 A 7312 gedeeltelijk, A
8557 gedeelte lijk en A 7870 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven.,

Afgegeven d.d. 3 april 2009 .
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