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Datum:-1 JUN 2DOv1 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brjef van 03-04-1990, nr_90_003, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Tweede Moordrec4tse Tiendeweg 2, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, 
nr.2836, welk pand eigendom is van ]~---- ----------------- • is 
gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische aspecten 
zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in het door de monumenten
commissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Oostpolder Scbieland; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming beperkt 
agrarisch gebruik heeft; 

dat het pand in gebruik is als woning/bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Tweede Moordrechtse Tien9èweg 2, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie· F, nr.2836, op de lijst als bedoeld m 

- artikel 3, eerste lid van de · Monumeri.tenverorélening; 

II. vast te stellen de bijgevoeg<;le Monumentenlijst. 

GOUDA, 3. o ME\ 1990 2 0 jUNI 1990-
Burgemeester en wethouders voor:p.oemd, 
de secrètanj(- de )srrg~er, _ 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.8156, van 
SVH3/AvH/108 

t'J -~~ ~ ~ l ~ ~ : =-, , .- ; 
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Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

Tweede Moordrechtse Tiendeweg 2 
Boerderij uit 1939 /1940 van het zogenaamde "hallehuistype" bestaande uit een begane 
grond en een zolder en voorzien van een wolfdak. Het pand is geheel in baksteen op
getrokken en het dak is gedekt door zwarte opnieuw verbeterde Hollandse pannen. 
De gevels zijn allen hetzelfde geleed: de borstwering springt iets naar voren en 
wordt aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag. De vensters worden door rolla
gen gedekt. Op deze zelfde hoogte springt de gevel iets naar voren. 

Voorgevel: 
In het midden van de begane grond bevindt zich een deurkozijn waarin een deur met glas 
in lood. Voor het deurkozijn is een bakstenen stoep aangebracht met aan weerszijden van 
het deurkozijn een bakstenen muurtje waarvan de bovenzijde eindigt op de hoogte van de 
borstwering en op dezelfde manier is geleed. Boven het deurkozijn bevindt zich een 
houten luifel, gedragen door twee consoles. Aan weerszijden van het deurkozijn be-
vinden zich twee gekoppelde vensters voorzien van ongedeelde ramen en met glas in lood 
gevulde bovenlichten. Voor de ramen zijn luiken aangebracht. 
Op de verdieping is in het midden een gekoppeld kozijn met twee vensters aangebracht, 
ieder voorzien van twee openslaande ramen met drieruits horizontale roedeverdeling en 
een waterslag van baksteen. Het wolfeind meteen er boven, wordt aan de onderzijde afge
sloten door een brede goot, gedragen door drie paar consoles. Ter hoogte van de onder
zijde van de zijvlakken van het dak lopen de goten van de zijgevel een stuk door in de 
voorgevel. 
Rechts in de voorgevel hangt een bordje: politiepost Gouda-west. Tussen de begane grond 
en de eerste verdieping is met losse letters de naam "WATERRIJK" aangebracht. 

Eigenaar: 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: F 
Nummer(s): 2836 

KADASTRALE 1ENAAMS1ELLING 

KADASTRALE AANDUIDING 

v:ifdruk voor: 
V l/2. sectorhoofd SO, ~- Gedeputeerde Staten 

t.b.v. afd.R.O., Stedebouw c/7. Ministerie van WVC 

zie vervolg bladzijde 2 

c/3. sectorhoofd GW V8. Raad voor het Cultuurbeheer 
V4. afd.Lan.dmeetkunde en kad.V~jksdienst voor de Monumentenzorg 
VS. afd.B.O.B. QQ) minuut 
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Rechterzij gevel: 
In het linker deel van de gevel is een klein venster en twee gekoppelde vensters met luiken, 
ongedeelde ramen en een bovenlicht gevuld met glas in lood aangebracht. Onder dit venster 
zijn twee getraliede keldervensters geplaatst. Op het erf is een opening ten behoeve van de 
lichttoevoer uitgespaard. In het midden van de gevel, op de scheiding woon/stalgedeelte, is 
een uitbouw (boenbok) neergezet met een deurkozijn en een klein venster in de voorgevel 
er van. In de zijgevel bevinden zich drie gekoppelde vensters. De uitbouw is voorzien van 
een lessenaarsdak met zwarte opnieuw verbeterde pannen en aan de achterzijde van een 
schoorsteen. Tegen de achterzijde van de uitbouw staat een nog kleinere uitbouw, eveneens 
voorzien van een lessenaarsdak met zwarte opnieuw verbeterde Hollandse pannen. In deze 
achtergevel is een klein venster geplaatst. De uitbouwen hebben dezelfde gevelgeleding als 
het hoofdgebouw. • 
Ter rechterzijde hiervan zijn 5 eenvoudige stalvensters met scbuinaflopende baksterl'-'.u 
lekdorpels aangebracht. Boven deze vensters is een doorlopende rollaag aangebracht. De 
bovenzijde van dit gedeelte van de gevel is voorzien van kleine vierkante ventilatieopenin
gen. 
De onderzijde van het hoofddak wordt begrensd door een eenvoudige bakgoot die boven de 
uitbouw doorloopt. In het dak zijn twee dakramen geplaatst. 

Linkerzij gevel: 
In het midden van deze gevel, op de scheiding van woon/stalgedeelte, bevindt zich een 
deurkozijn met er aan gekoppeld een smal venster. Ter rechterzijde hiervan zijn een dubbel 
venster met luiken en een enkel venster met luik aangebracht. Beide vensters zijn voorzien 
van ongedeelde onderramen en bovenlichten gevuld met glas-in-lood. Tussen beide vensters 
is een gevelsteen geplaatst met de tekst: De eerste steen/ gelegd door/ Hans Nikkels/ oud 
5 jaar/ 18 april 1939. 
Aan de linkerzijde naast het deurkozijn zijn 6 eenvoudige stalvensters met schuinaflopende 
bakstenen lekdorpels aangebracht. Boven deze vensters is een doorlopende rollaag aange
bracht. De bovenzijde van dit gedeelte van de gevel is voorzien van kleine vierkaf "· 
ventilatie-openingen. Ook hier is de onderzijde van het dak afgesloten door een eenvoudibv 
bakgoot. In het dak is een moderne dakkapel ingebroken. 

Achtergevel: 
De begane grond van de achtergevel beeft in het midden een deurkozijn met deeldeur. Aan 
de linkerzijde is nog een kozijn met de groepdeur aanwezig. Aan de rechterzijde bevindt 
zich nu een venster. Het is nog goed te zien dat ook hier een groepdeur heeft gezeten. 
Boven de gevelopeningen van de begane grond zijn gepleisterde lateien aangebracht. Op de 
verdieping bevinden zich drie kleine vensters. 
Het wolfeind wordt aan de onderzijde afgesloten door een brede goot, gedragen door drie 
paar consoles. Ter hoogte van de onderzijde van de zijvlakken van het dak lopen de goten 
van de zijgevel een stuk door in de achtergevel. 
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beperkingenregi stratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 545286 

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-bes luit nr. 8156 d.d. 30 mei 1990 is de publiekrechtelij ke beperking 'Gemeente lijk Monument ' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

104 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Tweede Moordrechtse Tiendeweg 2 
GDA 01 F 2836 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduid ing blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel GDA01 F 2836 is een groot perceel weiland . Uit de omschrijving blijkt dat de publiekrechtel ijke 
beperking gemeentelij k monument alleen van toepassing is op de op het perceel aanwezige boerderij . 
Derhalve had de publiekrechtel ijke beperking gevestigd dienen te worden op het perceel GDA01 F 2836 
gedeeltelijk . Het perceel GDA0 1 F 2836 is inmiddels gesplitst in de percelen GDA01 F 3374 en 3375. De 
publiekrechte lijk beperking gemeente lijk monument is uitsluitend van toepass ing op het perceel GDA01 F 
3374 gedeeltel ij k. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeente lijk Monument met betrekking tot het monument 
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 2 te worden gevestigd op het perceel GDA 01 F 3374 gedeeltelijk , zoals 
op bijgevoegde tekening is aangegeven ., 

Afgegeven d.d. 24 september 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdel inçi Gel'J,jedsontwil<keling, 

-
gemeen te 

gouda 



r monument 
■ 1 ■ 1 ■11 monumentlijn 

gew. 
gew. 

gew. 
gew. 
gew. 

JR 
datum 20 august us 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

diens t: 
Ruîmtelij ko Ontw îkkaling 
en Beheer 

afde li ng: 
Behoor Openbare Ru imtc 
Geo • informati e 

bttoo kadres: 
Antwo,psowe g 5 
2803 PB Goud a 

postadres: 
postbu s 1086 
2800 BS Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Tweede Moordrechtse Tiendeweg 2 

schaal: 
1:1000 

Kadast raal bekend 
Sectie F 
Nummer (s) 3374 gedeeltelijk 

°'t lt.Hnt1ad•,t1eul1 hl! d'gi~,,1tuna..uan4, d,1 Un wijllgln,gM onduht'ft9 Un. * 
A.lJl l'ltllgttl'I op cltt• J f,INII; 1, wet1gi*Ytn b.n gttn Wel recht wor1hn onllurw:I. 
0 CopyrlgJ'II. S♦J!tff 0$111\•JJ• A1Jlffl11, Oto . i'\Ji>tmllil!I. 

formaa t: 
A4 

monumentnummer 
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