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Voor een~luidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende , 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.634, van de Monumentencommissie 

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

Gouderaksedijk 133, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 461, welk object 

eigendom is van ..._-----------------~---------- r----
..._ ______ 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 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Gouderaksedijk 133 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een boerderij met bijbehorende hooiberg en stal 

gebouwd in 1902; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen _ nog groter1deels intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in· de omgeving. 

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

Inventarisat ie Project (MIP); 

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

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

Doeleinden heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eige~aren gehoord zijn en hebben ingestemd met 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 133, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie L, nummer(s) 461, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 

van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

~!ester e~ wethouders v~ornoemd . 
\;;·;;~/eta11is. de buroemeestP.r . 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Gouderaksedijk 
133 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ~er 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 Inventari
satie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumenten lijst van Gouderaksedijk 133 te Gouda. 

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

Beknopte geschiedenis 
Boerderij, blijkens een gevelsteen gebouwd in 1902. 

Beschrijving 
Boerderij uit 1902, bestaande uit een begane grond en een zolderverdieping. Het bezit een 
voorgevel in rode baksteen op een gecementeerd plint en is voorzien van een zadeldak met grijze 
kruispannen. Op de nok is een kleine schoorsteen gemetseld. De begane grond bevat twee T- en 
twee schuifvensters . De oorspronkelijke luiken zijn verdwenen. De zolderverdieping is voorzien van 
een driedelig kozijn. Het middelste kozijn bevat een T-venster met een rondboogvormig boven
raam. De bovenramen bevatten allen sierglas. Boven alle gevelopeningen zijn strekken gemetseld 
met een witgeschilderde geornamenteerde sluitsteen. De topgevel is afgesloten door onbewerkte 
windveren. 
De linker zijgevel is opgetrokken in gele IJsselsteen op een gecementeerd plint en wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een houten bakgootje. De gevel bezit van links naar rechts drie 
getoogde stalramen met roedenverdeling, afgesloten door een rollaag, een kozijn met moderne 



deur, bovenlicht en een recent aangebracht schuin afdakje. Rechts naast dit kozijn bevindt zich 
een breed kozijn, afgesloten door een betimmering die tot de goot reikt. Dit kozijn bevat een 
venster geflankeerd door draairamen met geblindeerde bovenlichten. Rechts heeft de gevel twee 
getraliede kelderraampjes afgesloten door gemetselde strekken in rode baksteen. In het gevelvlak 
naast de voorgevel is een gevelsteen geplaatst met de tekst "eerste steen gelegd door Abram 
Boer oud 6 jaar en Nicolaas Boer oud 86 jaar 31 mei 1902". 
De rechter zijgevel is eveneens opgetrokken in IJsselsteen op een gecementeerd plint en bezit een 
T-venster. Tegen de gevel is een grote aanbouw geplaatst onder een lessenaarsdak met golfplaten 
bedekking. 

Hooiberg 
Zeshoekige kap met drie betonnen bergroeden waarvan de hijslieren zijn verwijderd. De kap is 
gedekt met ijzeren golfplaten. De zijwanden van de berg zijn aan de noord-oostzijde dichtgezet met 
ijzeren golfplaten en op het resterende deel met houten platen. 

Veeschuur 
Achter de hooiberg staat een veeschuur die besta.at uit een voor- en achtergedeelte. 
Het voorste gedeelte bezit bakstenen gevels en een zadeldak met gesmoorde kruispannen. De 
aansluiting van de stenen voorgevel en het pannendak is uitgevoerd met een wind- en dekveer, in 
de top eindigend in een makelaar. 
In de voorgevel bevindt zich op de begane grond een venster met tussenstijl met twee ramen. De 
bovendorpel van het kozijn is getoogd en afgedekt met een segmentboog. Op de eerste verdieping 
bevindt zich een thans dichtgezette ronde gevelopening. 
Links van het hoofdgebouw bevind zich een éénlaagse houten gepotdekselde aanbouw met een 
lessenaarsdak met golfplaten. Aan de voorzijde bevinden zich twee houten deuren. 
Rechts van het hoofdgebouw bevindt zich een éénlaagse stenen aanbouw gedekt met een 
lessenaarsdak met golfplaten. De overgang tussen de voor- en zijgevel is afgeschuind. Links in de 
voorgevel bevindt zich een houten loop deur zonder kozijn. In het afgeschuinde gedeelte bevindt 
zich een houten loopdeur zonder kozijn afgedekt met een betonnen latei. In de rechter zijgevel 
bevind zich een gietijzeren stalraam met zeven-vaksverdeling waarvan de middelste als een 
wiebervormig kantelraampje is uitgevoerd. 

Het achterste deel wordt gevormd door een gepotdekselde houten schuur bestaande uit een 
begane grond voor het vee en een strozolder. De schuur bezit een gemetselde en gestucte 
borstwering van ongeveer één meter hoogte. De kap is aan de rechter zijde uitgevoerd als 
mansardekap waarvan het bovenschild is gedekt met Tuile du Nord en het onderschild met 
golfplaten. Het linkerdakvlak is uitgevoerd als zadeldak gedekt met golfplaten. 
In de topgevel bevindt zich een venster met tussenstijl en twee ramen. In de rechterzijgevel 
bevinden zich op de begane grond vier vertikaal geplaatste vensters waarvan het eerste en vierde 
raam een tussendorpel bezitten. In de zijgevel doorsnijdt een dakkapel, met daarin een draaideur, 
de overgang van gevel/dakvlak. 
Aan de achter zijde is een gepotdekselde houten aanbouw geplaats met een gemetselde en 
afgestucte borstwering en gedekt met golfplaten. 

Waardering 
Het object Gouderaksedijk 133 is van belang omdat 
1] het een goed voorbeeld is van een boerderij met bijbehorende hooiberg en stal gebouwd in 

1902; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] de gevel 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 gemeentelij
ke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

'Lbe"s~cretaris, De voorzit~ 


