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Paraaf: -
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 23 november 1989, no. 89.179, 
van de Monumentencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke 
monumentenlijst van het object Wachtelbrug, onderdeel uitmakend van het perceel 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie G, no. 1620, 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 Monu
mentenlijst, alsmede het door de monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmi ngsplan Nieuwe Park e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waar de brug gelegen is de bestemming 
Water I l1eeft; 

dat het object in gebruik is als brug; 

dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

dat plaatsing op de monumentenl ij st 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; 

BESLUITEN: . ... . ·. - [, . 

: .. ,: ) 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Wachtelbrug, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie G, no. 1620, op de lijst als bedoeld in artikel 3, 
eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

1 GOUDA, 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMQ, 
De secretaris, De burgemeester, 
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I van de Monumentenverordeninq. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Wachtelbrug . 

Een ijzeren ophaalbare brug, di e dateert uit het eerste kwart van de 20st e 
eeuw, met een overspanning tussen de brughoofden van 7,45 m, een breedte van 
4,16 men een hoogte van 1,00 m boven waterpeil. Het waterpe i l bedraagt thans 
0,65 - NAP. 
De brug bestaat ui t een val en een hameipoort , waarop de balans rust . De val 
is opgebouwd uit stalen inpandige profielen, waarop een hardhouten brugdek 
rust . De hamei poort, de schoren en de balans met broekbalk en pri em bestaan 
uit gewalste stalen profie len. De verbindingen van de profielen zi j n zowel 
geklonken als gelast . Alleen het ondergedee l te van de oostelijke st i jl van 
de hameipoort is gesloten. Aan weerskanten van de val zi jn leuningen ge
plaatst, die bestaan uit stalen profielen en strippen. 
De brughoof den, opgetrokken ui t rode baksteen, zijn afgedekt met graniete n 
banden. Hierop staan gi et ij zeren hekwerken. Alle stalen delen zijn geverfd . 

Eigenaar : gemeente Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie : G 
Nummer (s) : 1620 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 560541 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

• • 
correctiebes/u it 

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

Bij BenW-besluit nr. 20.574 d.d. 23 januari 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeenteli jk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

87 
Wachtelbrug 
gemeente Gouda GDA 01 G 1620 

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 G 1620 gedeeltelijk . Tevens komen ook de percelen GDA01 E 6056 
gedeeltelijk , GDA01 G 1767 gedeeltelijk en GDA01 G 1723 gedeeltelijk in aanraking. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de Wachtelbrug 
tussen Wachtelstraat en Jaagpad te worden gevest igd op de percelen GDA 01 G 1620 gedeeltelijk , G 1767 
gedeeltelijk, G 1723 gedeeltelijk en E 6056 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 3 april 2009 . 

Hoogachtend, 
/ 

Burgemees ter en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinçi ~biedsontw ikkeling, 

gemeente 
gouda 
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6 april 2009 omsch rijving get. gez. 

MONUMENTENITEKENING 

dienst : 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Gco • Informatie 

be2:oekadres: ~ 
Antvlerp seweg 5 
2803 PB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Wachtelbrug 

Wachtelstraat 

Kadastraal bekend 

schaal: 
1:250 

formaat: 
A4 

Sectie Een G & 
Nummer(s) 1620, 1723 en 1767 allen gedeeltelijk secti G N 
Nummer(s) 6056 gedeeltelijk sectie E 

monumentnumme r 


