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• de inhoud van de brief van 26 september 2005 nummer CHCH2005.649 van de Commiss ie 
Cultuurh istorie met betrekking tot het aanwijzen a ls gemeentel ijk monument van de schutsluis met twee 
vaste bruggen aan de Broekweg ten zuiden van het gemaal Broekweg 4, kadastraal bekend gemeente 
Gouda , sectie F 1760, F 3577 (gedeelte lijk) en F 3525 (gedeeltelijk) , welk object eigendom is van 
Provincie Zuid -Hol land , Postbus 90602 te Den Haag , waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische 
waarde heeft , zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het feit dat het object aan de hand van de se lectiecriteria voor Gemeentelijke monumenten en 
Gemeentelijke monumenten van Jongere Bouwkunst , zoa ls vastgesteld in de Nota Cultuurhistorie 2004 , 
bijlage 8, als volgt gewaardeerd is: 
Het slu izencomplex met twee vaste bruggen is van belang omdat: 
1.het een goed voorbee ld is van een sluis met vaste bruggen uit omstreeks 1928-1933 in een sobere, 
functione le stij l; 
2. het in nog grotendeels oorspronkelijke staat verkeert ; 
3.het een herkenbaar en markant gelegen element is in het landschap; 
4.het een ensemble vormt met de omliggende terreinen , waterlopen en wegenstructuur ; 

• 5.het een ensemble vormt met het gemaa l en woning Broekweg 2-4 ; 
6. het onderdeel is van het systeem aan waterbouwkundige kunstwerken van Gouda ; 

• het feit dat de eigenaar schrifteli j k is gehoord , maar dat deze geen zienswijze heeft ingediend; 

• het fe it dat verandering van het beschermde object en aanpassing aan een doelmat ig gebru ik ervan in 
principe moge lijk blijft na aanwijzing a ls gemeentelijk monument ; 

• het feit dat door de eigenaar c.q . gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restaurat iebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5 .3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

• het feit dat bij restauratie van monumenta le onderdelen de Subs idieverordening stede lijke vernieuwing 
2011 van toepassing is; 

• de Verordening inzake monumenten en archeologie ; 

besluiten: 

Broekweg schutsluis mt 2 bruggen tzv nr 2 benw beslui t.doe 



1. over te gaan tot aanwijzing als gemeente lijk monument van het object de schutsluis met twee vaste 
bruggen aan de Broekweg ten zuiden van het gemaal Broekweg 4, kadastraal bekend gemeente Gouda, 
sectie F 1760, F 3577 (gedeeltelijk) en F 3525 (gedeeltelijk), zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2 0 0 EC 2011 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 2 3 DEC 2011 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeeste r en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarsch rift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening . 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op we lk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Centraal Juridische 
Afdeling , Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorzien ingenrechter van de Arrondissementsrechtbank , postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken . 
Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt 
ter betaling een acceptgiro toe . 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouder s, 
nummer 689185, van 2 o DEC 20l1 

monumentnummer 870 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Broek weg , ten zuiden van Broekweg 4, 
schutsluis m et twee vaste brugg e n 

omschrijving van het monument 

Schutsluis met twee vaste bruggen aan de Broekweg, Gouda 

bijlage 

lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumenten verordening 

Adres: Broekweg/ Stoofkade/Nieuwe Broekweg, ten zuiden van het gemaal Broekweg 4 
Bouwjaar: circa 1928-1933 
Architect: onbekend, mogelijk een architect van Provinciale Waterstaat 
Bouwtekeningen: geen tekeningen aangetroffen in Gouda , Groene Hart Arch ief 

Omschrijving sluis met vaste brug langs Gouwekanaal 
Voormalige schutsluis met vaste brug langs het Gouwe kanaal , met dubbe le s luiskolk in een sobere , 
functione le stijl. Het sluizencomplex ten zuiden van het gemaa l Oostpolder in Schieland werd tegelijk met de 
bouw van het Gemaal Oostpolder in Schieland en de aan leg van het Gouwe Kanaal gerealiseerd tussen 
omstreeks 1928 en 1936. De sluis maakte een scheepvaartverbinding mogelijk tussen de Oostpolder van 
Sch ieland met het Gouwekanaal. Het is gebouwd als een schutsluis met twee sluisko lken van verschillend 
formaat en een tussenhoofd . Slechts de smalle schutkolk aan de westzijde kon met dubbele sluisdeuren 
worden afgesloten . De brede sluiskolk aan de zijde van het Gouwekanaal diende waarschijnlijk als tijde lijke 
aanlegp laats voor wachtende schepen . Langs het Gouwekanaa l is de toegang tot de sluis een vaste brug. In 
de huidige situat ie wordt de sluis niet meer gebruikt en is de sluis bij het tussenhoofd afgedamd . De 
sluiskolken staan nog wel in verbinding met het polderwater en het kanaa l. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zake lijk gerecht igde 

kadastra le aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

gemeente 

sectie 

Provincie Zuid-Holand 

Gouda 

kad. F 

1760 

Gouda 

kad. F 

Broekweg schutslu is ml 2 bruggen tzv nr 2 bijl bij benw besluit.doe 

vervo lg van omschrijving op pagina's 2 t/m 4 

gemeente 
gouda 



nummer(s) 3525 (gedeeltelijk) en 3577 (gedee ltelijk) zie bijgevoegd kaartje 

vervolg van de omsch rijving schutsluis met twe e vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4 

Sluisdeuren bij Alpher Wetering 
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De hoofdconstructie van de schutslu is met de twee sluiskolken en de vaste brug is uitgevoerd in gewapend 
beton. De kolkmuren zijn voor zover zichtbaar telood opgetrokken. Op de kolkmuur zijn een metalen 
stootrand , een baksteen rollaag, diverse metalen haalpennen en bolders aangebracht. Bij de sluisdeuren 
aan de Alpher Wetering en bij het afgedamde tussenhoofd zijn de kolkmuren voorzien van natuurstenen 
blokken. In die blokken is een inkassing uitgespaard voor de sluisdeuren en er zijn bovend ien sponningen 
voor schotbalken , om tijdelijke wanden in te kunnen laten zakken als noodkering . 

Brede sluiskolk met de brug langs het Gouwekanaal 

De toegang tot de sluis aan de Alpher Wetering is voorzien van vrij brede , haaks op de sluiskolk staande 
sluishoofden . De twee houten sluisdeuren bij de Alphe r Wetering zijn uitgevoerd als zogeheten puntdeuren. 
Beide deuren zijn voorzien van metalen verstevigingstu lkken en een metalen hek. Een van de twee deuren is 
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voorzien van een schu if die door middel van een heuge l met handkracht kon worden bediend om het 
waterpeil in de schutkolk te regelen. Op de deuren en in de kolkwand zijn enkele metalen pennen en ogen 
die gebruikt zijn voor het met handkracht openen en vastzetten van de sluisdeuren. In het water voor de 

vervolg van de omschrijving schutsluis met twee vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4 

sluis is een houten remmingswerk met schoorpaal en een metalen paalmuts. 
Bij het tussenhoofd is recent een dubbele gewapend betonnen wand aangebracht, om de sluis af te 
dammen, en zijn de sluisdeuren verwijderd. De natuurstenen blokken in de kolkwand met sponning voor 
schotbalken zijn hier nog wel aanwez ig. 
De toegang tot de sluis bij het Gouwekanaal met vaste brug , vormt een gehee l met de schutsl uis en heeft 
een open doorgang (zonder sluisdeuren) voor scheepvaart naar het Gouwekanaa l. De vaste brug van 
gewapend beton heeft op een asymmetrische wijze een doorgang , die in het verlengde ligt van de doorgang 
van de eigen lijke schutkolk . De brug vormt een verbind ing voor het wegverkeer van de Broekweg over de 
sluis. Het wegdek vertoont een lichte bolling bij de brug. Het brugdek van de overkluizing is voorzien van 
kinderhoofden die zijn vastgezet met gegoten teer. De brug heeft twee rechte dichte zijwanden met een 
geometrisch decoratief profiel in twee traveeën dat mono liet is uitgevoerd (deze decoratie komt overeen met 
de tweede brug, ten noorden van het sluizencomplex, eveneens aan de Broekweg) . Vanaf de brug zijn twee 
trappen met bakstenen treden en een vaste metalen buis-railing naar de lager gelegen sluiskolk . De 
gewapend betonnen sluishoofden waaieren schuin naar buiten toe uit. In het water staan aan beide zijden 
van de brug remmingswerkpalen met een meta len paalmuts . 

Omschrijving vaste brug over Alpher Wetering 
Vaste brug van gewapend beton, over de Alpher Wetering, (tweede brug), ten noorden van de schutsluis 
aan de Broekweg in een sobere, functionele stijl. Deze brug is waarschijnlijk tegelijk gebouwd met de aanleg 
van het sluizencomp lex met (eerste) vaste brug, het gemaal Oostpolder in Schieland aan de Broekweg 2-4 
en het Gouwekanaal omstreeks 1928-1933. De vaste brug heeft een constructie van gewapend beton en 
een profi lering die overeen komt met de vaste brug die onderdeel uitmaakt van de sluis aan de Broekweg. 
De brug vormt een verbinding voor het wegverkeer van de Broekweg. Het wegdek vertoont een lichte bolling 
bij de brug. De brug heeft twee rechte dichte z ijwanden met een geometrisch decoratief profiel in vijf 
traveeën dat monol iet is uitgevoerd . Het wegdek van de brug is zeer recent voorzien van een asfaltlaag . 

Brug over Alpher Wetering 

Omschrijving terreinaanleg 
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De terreinaanleg met hoogteverschillen , beschoe iing, wegenstructuur en waterlopen hangt nauw samen met 
het functioneren van de schutsluis . Deze terreinaanleg is nog grotendee ls oorspronkelijk. De sluis ligt relatief 
hoog ten opzichte van het polderpeil om het hoogteverschi l met het Gouwekanaal te overbruggen. Langs de 
sluis is een met gras begroeid talud dat dient om de kolkmuren te verstevigen . 
vervolg van de omschrijving schutsluis met twee vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4 

Evenwijdig aan de sluis staat in de teen van het talud aan beide zijden een rij wilgen , die tegelijk met de 
bouw van de sluis is aangeplant , en waarschijnlijk eveneens dient om het talud te verstevigen. 

Datum schouw en opname foto's: jul i 2005 
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Situatie 2005 
Sluis en bruggen: 1,2 en 3 (gemaal met woning ten noorden van sluis) 
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Provincie Zuid-Holland 
t.a.v. de heer ___ _ 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

diensVafdeling telefoon 

gbo 0182-588248 
contacl persoon uw kenme rk 

onderwerp 

aanwijzing als gemeente lijk monument van 
het sluisje met twee vaste bruggen , ten zuiden van Broekweg 4 
te Gouda . 

Geachte heer __ _. 

gouda 

20 december 2011 
ons kenmerk 

697046 

2 3 DEC 2011 

Zoals u bekend, heeft de gemeentelijke commiss ie Cultuurhistorie uw pand als monumentwaardig 
aangemerkt. 
Artikel 3 van de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 maakt het mogelij k dat wij objecten , 
die van monumentaa l belang zijn, aanwijzen als gemeente lijk monument. Aangezien wij met de Commissie 
Cultuurhistorie van oordeel zijn dat het sluisje met twee vaste bruggen ten zuiden van Broekweg 4 alhier van 
monumentaal belang is, hebben wij besloten genoemd object aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
U heeft met betrekking tot dit besluit geen zienswijze ingediend. 

De consequenties van dit besluit staan omschreven in artikel 8 en 9 van de verorden ing en houden onder 
meer in dat het verboden is een beschermd monument te beschadigen , te vern ielen of af te breken . 
Een afschrift van het besluit tot aanwijzing als gemeente lijk monument met de redengevende beschrijving 
treft u hierbij aan evenals het monumentenschi ldje. Het besluit wordt gepublicee rd in de Goudse Post, een 
week na de datum van het collegebes luit. 
De Verordening inzake monumenten en archeologie ligt ter inzage bij afde ling Publiekszaken (Klein 
Amerika) en bij de receptie van Antwerpseweg 5, of is te lezen op de website (www.overheid .nl1). 

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 Arrondissements rechtbank (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 acceptg iro toe. 

1 Op dit moment komt men bij gebreke van een goede zoekfunklie op overhe id.nl via de link 
http://www.gouda.nl/BestuurNero rdeningen_en_reg el ingen bij een overz icht van alle Goudse regelingen . Met de keuze "geavanceerd 
zoeken"en daarna zoeken op woord of zinsdeel met het tekstdeel "Verordening inzake monumenten en archeologie" komt men 
vervolgens bij de betrokken vero rdening. 
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Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw 
Gebiedsontwikkeling van de gemeente Gouda, telefoon 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van G o u d a, 
de secretaris , de burgemeester , 
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beleidsmedewerker bij de afdeling 
(indien afwezig, ____ _, 

Gez. FR 



gew. 

gew . 

gew. 

JR 
datum september 2011 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dionst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
on Beheer 

afdoling: 
Bohcor Oponbaro Ruim te 
Goo. informatlo 

Adres 
Afgedamde sluis en Sluis- Broekwegbrug 

Nieuwe Broekweg en Broek weg 

Kadastraal bekend 
Sectie F 
Nummer(s) 1760 geheel 
Nummer(s) 3525 en 3577 gedeeltelijk 

schaal: 
1 :1500 

formaat: 
A4 

monumcntn ummcr 
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