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Datum: - 1 . IIJN lfl06 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 23 december 1997, nr. MC97.896, van de Monumentencom

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

Gouderaksedijk 115, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 131, welk object 
eigendom is van de heer ______________________ , is gebleken 

dat het object cultuurhistorische 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 Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Gouderaksedijk 115 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een boerderij, gebouwd in de tweede helft van de 

negentiende eeuw; 

de gevelindeling evenwichtig is; ' . 

3) de detailleringen nog intact zijn; 

4] de boerderij zich goed voegt in de omgeving . 

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

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

doe leinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk 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 mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen 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 115, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 131, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 1 7 FEB. 1998 
VERZONDEN - 9 MMIRl 1998 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 
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datum:23 december 1997 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Gouderaksedijk 
115 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhav ing van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse 
mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing -op de gemeentelijke 
-~ •(~ ~-- ,_ -.::!/iftf- - '--~"- - ' 
monumentenlijst van Gouderaksedijk 115 te Goudä-: -.· ~;-' ·· 

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

Beknopte geschiedenis 
Kop -hals-romp boerderij, gebouwd in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Beschrijving . 
Kop -hals-romp boerderij daterend uit de tweede helft van de negentiende eeuw, bestaande uit 
een begane grond en een zolderverdieping. Het voorhuis bezit een gev~ls in gele IJsselsteen op 
een hardstenen plint en is voorzien van een aan de achterzijde verlengd zadeldak met grijze kruis
pannen. Op de nok is bij de topgevel aan de linkerzijde een schoorsteen gemetseld. De rechter 
schoorsteen is verdwenen. De romp van de boerderij heeft eveneens een zadeldak. De begane 
grond bevat van links naar rechts een T-venster, een kozijn met ongeprofi . 
leerd kalf en bovenlicht met glas -in-lood. Naast dit kozijn bevinden zich twee T-vensters. Qe oor 
spronkelijke luiken zijn nog aanwezig. De bovenramen van de T-vensters zijn vervangen door . 
klapramen. Boven de gevelopeningen zijn in rode baksteen strekken gemetseld. De lijstgev~I 
wordt aan de bovenzijde afgesloten door een gestucte lijst met bakgoot. In het midden van het 
dakvlak is een dakkapel geplaatst met een T-venster met bovenra ·am, geflankeerd docir vlakke 
zuilen met een tympaantje bekroond door een pijnappel. De dakkapel heeft een plat dakje. _'. 
De rechter zijgevel heeft links een T-venster en rechts -lager in de gevel geplaatst- nog een· T
venster. De topgevel is aan de bovenzijde afgesloten door onbewerkte windveren met eën 
makelaar. De zolderverdieping is voorzien van twee schuifvensters. 



Waardering 
Het object Gouderaksedijk 115 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een boerderij, gebouwd in de tweede helft van de negen-

tiende eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog intact zijn; 
4] de boerderij zich goed voegt 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 monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voor~ 


