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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 12 juli 2002 nummer MC2002.523 van de Monumentencommissie met 
betrekk ing tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 41, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5839, welk object eigendom is van Gemeente Gouda, 
waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft , zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende beschrijving ; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst , zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten ' als volgt gewaardeerd is: 
Het object Bloemendaalseweg 41 is van belang omdat: • 
1 ]het fraai voorbeeld is van bebouwing met van oorsprong agrarische bestemming , langs een landweg 
aan een polder . 
2] de gevelindeling nog authentiek en gaaf is, evenals de detaillering ; 
3] de gevel zich goed voegt in de omgeving, het van oorsprong landelijk gebied 
4) De Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is waar een beheerplan voor wordt opgesteld . 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project ; 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object slecht is; 

• het feit dat de eigenaar schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen aanwijzing 
onder de volgende voorwaarden : 

1. de werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd in onze overeenkomsten met de wijkvereniging 
'Ajour ' (kenmerk 2001.33774)en de buurtvereniging Het Groene Erf (kenmerk 2001.33773) waaronder 
het aanbrengen van een geluidsisolerend systeemplafond niet op bezwaren van de commissie voor 
Welstand en Monumenten stuiten en zonder aanpassingen kunnen worden uitgevoerd ; 
2. de overige in gang gezette werkzaamheden niet op bezwaren van de commissie voor Welstand en 
Monumenten stuiten; · 
3. inmiddels in gang gezette werkzaamheden die voor subsidieverstrekking in aanmerking komen , ook 
daadwerkelijk gehonoree rd zullen worden . 

• het feit de commissie voor Welstand en Monumenten in haar vergadering van 17 oktober 2002 heeft 
aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de onder 1. en 2. genoemde werkzaamheden . 
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• het feit dat de onder 3. genoemde werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie en dat de 
subsidie hiervoor overeenkomstig de Subsidieverordening Stededelijke Vernieuwing 2002 zal worden 
toegekend. 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is; 

• de Monumentenverordening ; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 41, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5839; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus b_esloten in de vergadering van 1 2 N Q\,11 2002 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 7. Z NOV 'l002 
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behoort bij besluit van burgemeester en wetho uder s, 

nummer 2002.19264, van 12 NOV, 2002 

monumentnumm er 734 

plaatse lijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 41 

omschrijving van het monument 

■ 
/J,t/;f/ultT 

bijlage 
lijst als bedoe ld in art ikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Bloemendaalseweg 41, een voormalige boerderij uit 1912, wordt ook wel ajourboederij genoemd naar 
wijkvereniging ajour. Het pand staat op een erf dat wordt omgeven door vruchtbomen en water en is 
verbonden met de Bloemendaalse weg door een brug waarop een smeedijzeren hek. Tevens bevindt zich 
op het terrein een nieuw opgetrokken schuur. 
Het pand bestaande uit een begane grond met zolderverdieping is opgetrokken in baksteen met op vier 
plaatsen, gele bakstenen banden en heeft een zadeldak met gesmoorde hollandse pannen. Het dak wordt 
boven de voorgevel omlijst door een windveer met uilebord (nokversiering). Aan alle zijden van het pand 

( loopt aan de onderzijde een brede gestucte plint. 

De symmetrische voorgevel heeft een borstwering die is opgetrokken uit baksteen met dubbele sierband van 
gele baksteen. In het midden bevindt zich een kozijn met verhoogde onderdorpe l waarin zich een deur 
bevindt met panelen en voorzien van met glas gevulde uitsparingen en een bovenlich t waarachter stalen 
roeden. Hierboven zit een segmentboog van gekleurde baksteen. Links en rechts hiervan bevinden zich 
twee schuifkozijnen met erboven gele bakstenen segmentbogen en iets terugliggende boogvelden. De 
vensterbanken zijn van baksteen . De borstwering is opgetrokken uit baksteen met dubbele sierband van 
gele baksteen. 
De zolderverd ieping bezit een venster bestaande uit drie ramen ; allen met bovenraam. Hierboven een in 
siermetselwerk uitgevoerde gemeenschappelijke segmentboog met in het boogv eld sie_rmetselwerk. 

Rechter zijgevel 
In deze gevel zijn van links naar rechts achtereenvolgens te zien een kelderraam, bestaande uit twee delen 
met gietijzeren roedenverdeling en scharnieren voor een luik en schuin erboven, een schuifvenster . 
Hiernaast een gestuct overblijfsel van een aanbouw, gestut door een balk en erboven een rechthoekig 
venster met tuimelraam . . In het achterste deel bevinden z ich vier ijzeren stalramen, waarbij de eerste, derde 
en laatste toogvensters zijn met ijzeren roeden. 
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vervolg van de omschrij ving Bloemendaalseweg 41 

Het tweede raam is wat groter uitgevoerd in beton waarachter ijzeren roeden. Langs de dakrand is een 
tandprofiellaag gemetseld. In het dak zijn drie dakvensters aangebracht. Ook deze gevel bezit een gestucte 
plint, mei uitzondering van het gestucte deel van de voormalige uitbouw. 

Linker zijgevel 
Ook hier loopt de gestucte plint door. Van rechts naar links bevinden zich een smal schuifvenster met 
bakstenen vensterbank . Hiernaast is een herdenkingssteen uit 1912 te zien. Links van de steen zit een niet 
authentiek kozijn bestaande uit drie ramen waarvan de buitenste twee naar buiten draaien. Hiernaast een 
kozijn bestaande uit twee onder- bovenramen en gemets.elde venster-bank. Hiernaast een dubbel kozijn met 
dubbel bovenraam. Het achterste gedeelte tenslotte van de geve l bezit 6 kozijnen die om en om bestaan uit 
toogvens ters en vierkante ijzeren vensters met roeden. Ook deze gevel bezit langs de daklijst een 
gemetselde sierlijst van landprofielen . In het dak zijn 3 dakvensters aangebracht. 

Interieur 
In het voorhuis bevinden zich nog authentieke tegels in de gang, evenals enkele originele paneeldeuren. In 
de deel zijn de vier kolommen nog zichtbaar waarop de verdieping steunt , evena ls de balklaag nog in 
originele staat. Onder een gedeelte van het voorhuis bevindt zich een kelder. Hierboven bevindt zich een 
opkamer. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebes l uit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijv ing van een beperkinge nbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Met de BenW-bes luiten nrs . 2002 .19264 en 2003.18225 respectievel ijk d.d. 12 november 2002 e n 2 
december 2003 is de publiek rechte lijke beperking 'Gemeen telijk Monument' gevestigd, met de volgende 
gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

734 
Bloemendaalseweg 41 
gemeen te Gouda GDA 01 sectie M 5839 

753 
twee schuren bij RM Bloemendaalseweg 39 
gemeente Gouda GDA 01 sectie M 5839 

De in dit besluit opgenomen kadast rale perceelsaanduiding blijkt niet j uist te zijn om de volgende reden: 

Het perceel M 5839 is opgespl itst in twaa lf deelpercelen . Deel perceel 12 is per 11 juli 2006 overgegaa n in 
perceel M 6320, waarop de beide monumenten zich bevinden. 
Omdat het perceel M nummer 6320 een zeer uitgestrekt perceel is, dat veel andere kadastrale percelen 
omsluit, dient de objectbelemmering beperkt te blijven tot de twee gedeeltes van het perceel waarop de 
monumenten zich bevinden . De te beschermen gedee ltes zijn op twee kaartjes aangegeven . Op één van de 
kaartjes zijn de contouren van het rijksmonumen t Bloemendaa lseweg 39 in donkerrood aangegeven. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande: 
de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument met betrekk ing tot de gemeentelijk monumenten 
Bloemendaalseweg 41 en twee schuren bij Bloemendaalsweg 39, is van toepassing op het kadastrale 
perceel gemeente Gouda , GDA 01 sectie M 6320 gedeeltelijk (zie bijgaande kaartjes) 

Afgegeven d.d. 12 februari 2008. 
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Hoogachtend, / 

Burgemeester en wethouders van Gouda , / 
namens dezen, // 
Het hoofd van de afdeling Gebj.e.,dson~il{keling, 
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• 

• 
6320 

• • 

9 aprit2003 

datum 

projectstatus: 

dienst: Ruimtelijke project : 
Ontwikkeling en Beheer Bloemendaalseweg 41 

afdeling : Beheer Monumententekening 
Openbare Ruimte 

bezoekadres: w 
Antwerpseweg 
2803 PB Oouda 

gemeente 
gouda 

Onderdeel : 
Gemeente Gouda 
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