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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 1 augustus 2003 nummer CH2003.538 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 26, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 1691, 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 26 is van belang, omdat: 
1) het een gaaf voorbeeld is van een negentiende eeuws boerderijcomplex; 
2) het markant gelegen is aan een eeuwenoude uitvalroute van Gouda; 
3) het gelegen is in de oudste polder van Hoogheemraadschap Rijnland waarvan de percelering nog 
duidelijk herkenbaar is; 
4) het een onderdeel is van een groep boerderijen aan de Bloemendaalseweg; 
5) het een boerderij met een agrarische bestemming in het agrarische landschap rondom Gouda betreft; 
6) de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is waar een beheerplan voor wordt opgesteld. 

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

• het feit dat de eigenaar is gehoord en geen bezwaar maakt tegen aanwijzing . 

• 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 Monumenten nota; 

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

• de Monumentenverordening; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 26, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 1691; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van O 2 O EC 2003 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: O 3 O EC 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.19625, van --t2,JlEC, JJJfj3 

monumentnumm er 748 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaals eweg 26 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar: 1863 
Bouwtekeningen: onbekend 

□ 
bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumenten verordening 

De boerderij, een hallenhuis, aan Bloemendaalseweg 26, bestaande uit een bouwlaag en een zolder, wordt 
bekroond met een zadeldak met wolfseinden. Dit dak is bedekt met grijze Tuile du Nerd. De boerderij is 
opgetrokken uit rode baksteen in staand verband. De nok van het dak staat haaks op de 
Bloemendaalseweg. Een gestucte plint is over alle gevels aangebracht. 
In de bouwlaag zijn vier schuifvensters, en in de zo lderverd ieping twee schuifvensters , met een 
roedenverdel ing en een strekse boog erboven aangebracht. Voor het eerste venster van links in de 
bouwlaag zijn tralies bevest igd. Op de scheid ing van de bouwlaag met de zolder is een plaat met het 
bouwjaa r ingemetseld . Boven de vensters van de zo lderverd ieping is een horizontale sierrand van donkere 
koppen gemetseld . Hierboven is gebruik gemaakt van stucwerk. De dakrand met golvende versiering is in 
een gebroken witte kleur geschilderd. Op het dak van het hallenhuis bevindt zich op ongeveer een kwart van 
de voorzijde een schoorsteen. 
Ongeveer halverwege de linker zijgevel is een uitbouw met een lessenaarsdak gebouwd . Dit dak wordt 
vanaf het zade ldak van de boerderij voortgezet en is bedekt met grijze Tuile du Nerd. Aan de voorzijde van 
deze uitbouw bevindt zich een houten deur met links daarvan een venster met tralies. De zijkant bevat ook 
een houten deur met links een venster met een horizontale roede. Aan de achterz ijde is een schoorsteen 
aangebrac ht. 
Voor de uitbouw bevinden zich, boven de grijze plint die vanaf de voorgevel wordt voortgezet, twee houten 
luiken. Deze duiden op de aanwez igheid van een souterrain . Achter de uitbouw zijn drie vensters in 
segmentbogen aangebracht. Hierachter zijn tralies geplaatst. De roomwitte goot lijst rust op consoles. 
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vervolg van de omschrijving Bloemendaalseweg 26 

In de rechter zijgevel bevindt zich, in het midden van het zadeldak, een nieuw tuimelraam. Rechts daarvan is 
een nieuw klein dakraam aangebracht. In de bouwlaag zijn twee schuifvensters met roedenverdeling 
aangebracht met daarnaast een boerderijdeur. Daarnaast bevinden zich vier vensters met roedenverdeling 
in een segmentboog. Over deze gevel zijn diverse reclameborden zonder monumentale waarde verspreid. 

Het perceel wordt bij de ingang afgesloten door een dubbel metalen hek, waarvan een deur breder is dan de 
andere. Het brede gedeelte bevat aan de onderzijde twee dichte, metalen panelen, daarboven is een 
zonmotief met stralen aangebracht. Het smallere gedeelte bevat aan de onderzijde een dicht , metalen 
paneel met hierboven hetzelfde zonmotief. 
Over het water wat langs de boerderijen aan de Bloemendaalseweg loopt, is in 1980 een betonnen brug 
aangebracht. 
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Deze foto is inmiddels gedateerd 

Rechts van de boerderij bevindt zich een houten paardernstal met een lessenaarsdak van rode Hollandse 
pannen . De linkergevel bevat vier kleine vaste vensters op ooghoogte. 
Achter deze stal is een hooiberg geplaatst. Deze bestaat uit vier houten roeden die een rieten tentdak 
dragen. 
Naast deze perceelonderdelen is de buitenbak gesitueerd. Deze wordt omsloten door een eenvoudig 
metalen hek. · 
De overige gevels op het perceel zijn vanaf de openbare weg niet waar te nemen. 

Op de achterzijde van het perceel is een grote manegehal gebouwd. Hiervoor is inmiddels een 
sloopvergunning afgegeven . 

De boomgaard aan de rechter voorzijde van het terrein is nog intact. 

De overgang van land naar water verloopt op natuurlijke wijze . 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

■ 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 2003 .19625 d.d. 2 december 2003 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

748 
Bloemendaalseweg 26 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 sectie M 1691 

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

Het kadastrale perceel GDA 01 sectie M 1691 is een zeer groot perceel is, dat slechts voor een klein 
gedeelte bebouwd is. De objectbelemmering dient beperkt te blijven tot dat deel van het perceel waar het 
monument op ligt. Door middel van bijgevoegd kaartje is aangegeven om welk gedeelte het gaat. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande : 
de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het gemeentelijk monument 
Bloemendaalseweg 26, is van toepassing op het kadastrale perceel gemeente Gouda , GDA 01 sectie M 
1691 gedeeltelijk (zie bijgaand kaartje) 

Afgegeven d.d. 12 februari 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemeeste r en wethouders van uda, 
namens dezen, /l 
Het hoofd van de afdeJil'\.6 G iedsontwikkeling, 

gemeente 
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