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Kadaster deel/nr:
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Monumentnaam**
Stolwijkersluis

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gouda

Gouda

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Gouderaksedijk

14

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2808 NG

Gouda

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gouda

L

Kad. object*

Appartement

150

Gouda

L

545

Gouda

L

411

Gouda

L

127

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
In oorsprong uit 1799-1800 daterende gekoppelde SCHUTSLUIS in de Gouderaksedijk, met gemetselde
schutkolkwanden en houten puntdeuren waarvan de punt telkens naar de Hollandsche IJssel is gekeerd, aangelegd
ten behoeve van de geoctroyeerde vervening in de Krimpenerwaard.
De schutkolkwanden zijn opgetrokken in ijsselsteen, op 6.40 m afstand, met een lengte van 30.90 m, en voorzien
van vlechtingen bij de afgeschuinde rechtstandmuren aan de lage oostzijde, en bij de randen van natuurstenen
afdeklijsten en -blokken; voorts natuurstenen ingekaste blokken met ijzeren aanlegringen, een stel
schutbalksponningen in de benedenhoofden, die tevens van rondboogvormige, met schuiven afsluitbare riolen zijn
voorzien, en een dubbel stel schutbalksponningen in de bovenhoofden.
Op de schutkolkwanden zijn nog grotendeels de witgeschilderde ijzeren bedieningsmechanismen aanwezig.
De houten puntdeuren zijn blijkens inscripties het laatst vernieuwd in 1970 wat betreft de lage deuren, en in 1964
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wat betreft de middelhoge en hoge deuren, die dicht op elkaar zijn geplaatst.
De oorspronkelijke houten wipbrug is reeds lang door een vaste brug vervangen; de huidige, moderne, brug wordt
niet betrokken bij de bescherming.
Gekoppelde schutsluis van voor de tijd van ontstaan, en ook bij latere vernieuwingen gehandhaafde, karakteristieke
vormgeving met latere aanvullingen, van belang uit oogpunt van de verveningsgeschiedenis en van de ontwikkeling
van de waterbouwkunde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Waterkering en -doorlaat
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