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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, · 

dat uit de inho ud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.895, van de Monumentencom

missie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Gouderaksedijk 77, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 424, welk object 

eigendom is van gemeente Gouda (dienst VEO), Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, is gebleken 

dat het object cultuurhistor ische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 

redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A -panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumen ten nota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwalite iten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Gouderaksedijk 77 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een T-boerderij met bijgebouwen, uit de tweede helft 

van de negentiende eeuw; 
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de geveUodeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

de boerderij met bijgebouwen zich goed voegen in de omgeving. 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inven t arisatie Project (MIP); 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Stolwijkersluis; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming gemengde 

bebouwing heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

dat de eigenaar niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet moge lijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderde len de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo 

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Gouderaksedijk 77, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 424, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 17 FEB. 1998 VERZONDEN --fMA.~RT 1998 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 
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gemeente 
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Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp: 
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98.001275 

Gouderaksedijk 77 

Geacht college, 

Inleiding 

monumenten 
commiss]e 

INGEKOMEN 

1 2 JAN, 1998 

Dntvoogstbev.: L 

, .fï!oen voor: _______ _, 

tel ./doorkiesnr.: 588253 
ons kenmerk: MC97 .895 

bezoekad res: 
gebouw buyteneri 
klein amerika 20 
gouda 

correspondent ie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum:23 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Gouderaksedijk 
77 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse 
mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het object is opgenomen in het door de provincie Zuid -Holland uitgevoerde Monumenten 
Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Gouderaksedijk 77 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 8 december 1997 heeft de commissie het door haar uit te 
brengen advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
T-boerderij met bijgebouwen gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Beschri jving 
T-boerderij met bijgebouwen, daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw, bestaande 
uit een begane grond en een zolderverdieping. 

Boerderij 
Het voorhuis is voorzien van een zadeldak. Het achterhuis en 
stalgedeelte zijn voorzien van een afgewolfd zadeldak. De daken zijn gedekt met grijze kruispan 

nen. 
De voorgevel van het voorhuis bezit een voorgevel in rode baksteen op een hardstenen plint. Op 
de hoeken is een blokverdeling aangebracht en de gevel wordt aan de bovenz ijde afgesloten door 
een gecementeerde lijst waarboven een houten bakgoot is aangebracht . Op de nok, bij de 
kopgeve ls zijn schoorstenen gemetseld met rookkappen. De begane grond bevat in het midden 
een kozijn met een recente deur, kalf en twee -ruits bovenlicht. Deze gevelopen ing wordt 
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geflankeerd door gecementeerde stroken. Voor de deur bevindt zich een hardstenen stoep . Aan 
weerszijden van dit kozijn is een schuifvenster geplaatst met een vierruits onderraam en een 
tweeruits bovenraam. Boven de gevelopeningen zijn strekken gemetseld. In het midden van de 
gevel is in het dakvlak een dakkapel geplaatst met een plat dakje, afgesloten door een 
geprofileerde daklijst. Deze dakkapel heeft een T-venster met tweeruits bovenraam. 
De rechter zijgeve l is gecementeerd met blokverdeling. Het voorhuis bezit op de begane grond 
een schuifvenster met vierruits onderraam en tweeruits bovenraam. De zolderverdieping heeft 
een T-venster met een tw eeruits bovenraam. De topgeve l is afgesloten door geschulpte 
windveren en een bewerkte makelaar. Het achter huis en het stal gedeelte hebben een gevel die 
wordt afgesloten door een houten bakgoot. Deze gevel bezit van links naar rechts twee schuif 
venster, een kozijn met deur, kalf en tweeru its bovenlicht, een schuifvenster en drie getoogde 
stalramen met roedenverdeling. Alle schuifvensters hebben vierruits onderramen en tweeruits 
bovenramen. 
De linker zijgevel is van baksteen. Het voorhuis bezit op de begane grond een kelderraampje met 
luik, afges loten door een rollaag en een venster met twee tweeruits draairamen. De zolderverdie
ping heeft een schuifvenster. 

Schuur 
Aan de linkerzijde van de boerderij staat een langgerekte schuur met een mansardedak gedekt 
met golfplaten. De voorgevel is van baksteen op een gecementeerd plint en wordt afgesloten 
door windveren met een bewerkte makelaar. De begane grond bezit twee getoogde stalvensters 

( met roedenverdeling. In het midden van de topgevel is een hoog kozijn geplaatst met twee 
deuren, een kalf en een vierruits bovenlicht. Boven de gevelopeningen zijn rollagen gemetseld. 

I 

Hooiberg 
Achter de boerderij bevindt zich een drieroedenberg met zeshoekig dak. 

Bijgebouwtje 
Aan de rechterzijde van de boerderij bevindt zich een -mogelijk recent- klein bijgebouwtje met een 
zadeldak gedekt met grijze pannen. De voorgevel is gecementeerd en heeft een topgeve l die 
wordt afgesloten door onbewerkte windveren met bewerkte makelaar. De gevel bezit een 
gedeeld kozijn met garagedeuren. 

Waardering 
Het object Gouderaksedijk 77 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een T-boerderij met bijgebouwen, uit de tweede helft van de 

negentiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de boerderij met bijgebouwen zich goed voegen in de omgeving. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1 , lid 
1 van de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de gemeente
lijke monum entenli jst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voorzi ~ ~/~, 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.1275, van 1 7 FEB, 1998 

Monumentnummer: 615 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de 
monumentenverordening. 

OMSCHRINING VAN HET MONUMENT. 
Gouderaksediik 77 
[-boerderij met bijgebouwen, daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw, 
oestaande uit een begane grond en een zolderverdieping. 

Boerderii 
~et voorhuis is voorzien van een zadeldak. Het achterhuis en 
stalgedeelte zijn voorzien van een afgewolfd zadeldak. De daken zijn gedekt met grijze 
cruispannen. 
De voorgevel van het voorhuis bezit een voorgevel in rode baksteen op een hardstenen plint. 
Jp de hoeken is een blokverdeling aangebracht en de gevel wordt aan de bovenzijde afge
sloten door een gecementeerde lijst waarboven een houten bakgoot is aangebracht. Op de nok, 
:,ij de kopgevels zijn schoorstenen gemetseld met rookkappen. De begane grond bevat in he1 
midden een kozijn met een recente deur, kalf en twee-ruits bovenlicht. Deze gevelopenin~ 
wordt geflankeerd door gecementeerde stroken. Voor de deur bevindt zich een hardstenen 
stoep. Aan weerszijden van dit kozijn is een schuifvenster geplaatst met een vierruits onder-
aam en een tweeruits bovenraam. Boven de gevelopeningen zijn strekken gemetseld. In he1 
midden van de gevel is in het dakvlak een dakkapel geplaatst met een plat dakje, afgesloten 
:foor een geprofileerde daklijst. Deze dakkapel heeft een T-venster met tweeruits bovenraam. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADAS1RALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar(s): gemeente Gouda (dienst VEO) 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: L 
Nummer(s): 424 

KADASTRALE AANDUIDING 



Vervolg omschrijving Gouderaksedijk 77 

De rechter zijgevel is gecementeerd met blokverdeling. Het voorhuis bezit op de begane 
grond een schuifvenster met vierruits onderraam en tweeruits bovenraam. De zolderverdieping 
heeft een T-venster met een tweeruits bovenraam. De topgevel is afgesloten door geschulpte 
windveren en een bewerkte makelaar. 

Het achterhuis en het stalgedeelte hebben een gevel die wordt afgesloten door een 
houten bakgoot. Deze gevel bezit van links naar rechts twee schuifvenster, een kozijn 
met deur, kalf en tweeruits bovenlicht, een schuifvenster en drie getoogde stalramen met 
roedenverdeling. Alle schuifvensters hebben vierruits onderramen en tweeruits boven
ramen. 
De linker zijgevel is van baksteen. Het voorhuis bezit op de begane grond een kelder
raampje met luik, afgesloten door een rollaag en een venster met twee tweeruits 
draairamen. De zolderverdieping heeft een schuifvenster. 

Schuur 
Aan de linkerzijde van de boerderij staat een langgerekte schuur met een mansardedak 
gedekt met golfplaten. De voorgevel is van baksteen op een gecementeerd plint en 
wordt afgesloten door windveren met een bewerkte makelaar. De begane grond bezit 
twee getoogde stalvensters met roedenverdeling. In het midden van de topgevel is een 
hoog kozijn geplaatst met twee deuren, een kalf en een vierruits bovenlicht. Boven de 
gevelopeningen zijn rollagen gemetseld. 

Hooiberg 
Achter de boerderij bevindt zich een drieroedenberg met zeshoekig dak. 

Bijgebouwtje 
Aan de rechterzijde van de boerderij bevindt zich een -mogelijk recent- klein bijge
bouwtje met een zadeldak gedekt met grijze pannen. De voorgevel is gecementeerd en 
heeft een topgevel die wordt afgesloten door onbewerkte windveren met bewerkte 
makelaar. De gevel bezit een gedeeld kozijn met garagedeuren. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 557787 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 98.1275 d.d. 17 februari 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

615 
Gouderaksedijk 77 
gemeente Gouda GDA 01 L 424 

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

Het perceel GDA01 L 424 is een groot perceel weiland waarop aan de voorzijde een monumentale boerderij 
is gelegen. Derhalve had de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te 
worden op het perceel GDA01 L 424 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Gouderaksedijk 
77 te worden gevestigd op het perceel 
GDA 01 L 424 gedeelte lijk, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 2 maart 2009 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen, ,, 
Het hoofd van de afdeling Gebiedsontwikkeling , 

gemeente 
gouda 



gew. 

gew , 

gew. 

gew. 

datum 10 maart 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelij ke Ontwikkelin g 
en Beheer 

aldellng: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - inform atie 

béiol:!kadres : 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Goud a ~ 

Adres 
Gouderaksedijk 77 

Kadastraal bekend 
Sectie L 
Nummer(s) 424 gedeeltelijk 

JR 

get. gez. 

schaal : 
1:500 

formaat: 
A4 

postad res: 
post bus 1086 
2800 B8 Gouda 

gemeente f--- ----- - ------ - -~ m-on-um_e_n,-nuJ.....m_m_e,- ---l 

gouda Olt li ffll gedal! ft• uil i-.t dlgib ..a k;a;art be.11.:md, d;at aanwlUigi~ 0~1hi vlg kMJ.ij n , 
A;an he.tig~ op Mu • Fdfulc b wtugtq ~tn lr~ g,Mn 11nbl r11eh t war dan on:iltte.nd.. 
C Copyrlght. B~l'I!~ Optnbillre Ruimt ~ GIO - lnl orm;il la. 615 



correctiebesluit 

kenmerk 1137060 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

Correctiebesluit ten behoeve van een beperkingenbesluit op grond van de wet 
ken_baarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 

Bij BenW- besluit nr. 98, 1275 d.d. 17 februari 1998 is de publiekrechtelijke beperk ing 'Gemeentelijk 
Monument ' gevest igd, met de volgende gegevens : 

Monumentnummer 
adres 

615 
Gouderaksedijk 77 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 L 424 gedeeltel ijk 

De in dit besluit opgenomen kadastrale percee laanduiding blijkt niet meer correct te zijn om de volgende 
reden: 
Door de verkoop van diverse delen aan de oostzijde van het percee l gedeelte waarop de beperking 
betrekk ing heeft en door de aanleg van een openbaar fietspad over het perceel is gebleken dat de 
contouren van de beperking aangepast dienen te worden naar de huidige situatie. 
Uit de omschrijv ing van het monument blijkt dat de beperking betrekking heeft op de boerderij 
Gouderaksedijk 77 en dat het deel tuin, dat nu behoord bij Gouderaksed ijk 75, en het nieuwe fietspad 
feitel ijk buiten de beperking horen te liggen. 

besluit: 
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op 
Gouderaksedij k 77, zijnde het perceel gemeente Gouda , GDA 01 sectie L nummer 665 geheel en 664 
gedeelte lijk, zoals op bijgevoegde teken ing is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 17 april 2018 . 
Hoogachtend_r--

nrimP.n.c; rlP. h11mP.mP.P.~ter van Gouda, 

-áf.tleflngshoofd Ruimtelijk beleid en advies, 
J.D. Wessendorp 

gemeente 
gouda 



LEGENDA 

GEMEENTE MONUMENT 

KADASTRALE PERCEELGRENS 

C3672 PERCEELNUMMER 

BEBOU\I\JING 

20 HUISNUMMER 

KANT VERHARDING 

0 

10-04-2018 Eerste ui ave 

wijziging datum omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
directie: 
Rulmtelijke Ontwikkeling 
afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
GEO-informatie 
OOZ<Klkadro:1: 
Bur~f'l'.c:Mler J.ame5.Pleln 1 
2803 PG Gol>d.i 

Gouderaksedijk 77 

kadastraal bekend 
Sectie L nummers 664 gedeeltelijk en 665 gehee l 

0 

schaal: 

1:500 

formaat 
A4 

po!ladtl!S. ! 

posltlus 1086 

2800 BB Gouda 

~~ zQ~ 
gemeente """'M""on_u_m_en""tn-um_m_e_r_: -------,,--------------11 

gouda 
615 


