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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 22 juli 2003 nummer CH2003.531 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 32a, 
kadastraal bekend qemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 3795, welk object eigendom is van de heer 
--- -------~------------- • 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 vastgeste ld 
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 32a is van belang, omdat: 
1) een gaaf voorbeeld van een woonhuis voor een boer is dat is opgetrokken in stijl van de Delftse 
School, behorende tot de agrarische bestemming van dit gebied; 
2) het onderdeel uitmaakt van een gebied met objecten met een agrarische functie; 
3) de oorspronkelijke functie van deze woning past binnen de agrarische oorsprong van dit gebied ; 
4) het markant gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda; 
5) de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is waar een beheerplan voor wordt opgeste ld. 

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

e het feit dat de eigenaar is gehoord en bezwaar maakt tegen aanwijzing omdat hij zich belemmerd voelt in 
zijn vrijheid van handelen . 

• het feit dat aanwijz ing 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; 

o 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 32a, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda , sectie M, nummer(s) 3795; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van O 2 0 EC 2003 
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verzonden: 0 5 DEC 2003 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003,18224, van O 2 ÓEC 2003 

monumentnummer 750 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 32a 

omschrijving van het monument 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Deze woning zonder typische agrarische uiterlijk wordt bedekt door een zadeldak van rode en grijze 
Hollandse pannen en is opgetrokken uit rode baksteen in halfsteensverband. De nok van het dak loopt 
parallel aan de Bloemendaalseweg. In de bouwlaag is, aan de linkerzijde van de voorgevel, een dubbel 
venster met draairamen aangebracht. Hierboven bevindt zich een strekse boog, waarvan de aanzetten 
worden benadrukt door natuurstenen blokken. Halverwege deze gevel is een klein venster in een 
segmentboog aangebracht. Ook hier worden de aanzetten benadrukt. Aan de rechterzijde bevindt zich een 
uitkragend, driezijdig kozijn met vier vaste ramen. Deze 'erker' wordt ondersteund door consoles . Ook de 
gootlijst wordt gedragen op consoles. Op het zadeldak zijn twee dakkapellen met een dubbel draairaam 
aangebracht. Deze dakkapellen worden geaccentueerd door eenvoudige klauwstukken. Links van de eerste 
dakkapel bevindt zich een klein dakraam . De schoorsteen is in het midden van de nok geplaatst. 
In de linker zijgevel, in de vorm van een tuitgevel, bevindt zich een houten voordeur. Deze is ondergebracht 
in een nis die is gevormd door een segmentboog. Ook deze boog wordt benadrukt door natuurstenen 
aanzetten. De trap van drie treden die naar de voordeur leidt, wordt geflankeerd door twee lage muurtjes . 
Deze worden afgedekt door natuurstenen dekplaten. IJzeren ornamenten benadrukken het geheel. Aan 
beide zijden van de voordeur bevindt zich een eenvoudig venster met vast raam. Hierboven wordt de strekse 
boog benadrukt door natuurstenen aanzetten. 
De rechterzijgevel bestaat uit twee eenvoudige vensters met luiken in een groen-wit zandlopermotief op de 
bouwlaag die ongeveer 10 jaar geleden door de bewoner zijn vervaardigd. In de zolderverdieping is een 
deur in een nis van een segmentboog ondergebracht. Het uitkragende balkon waar de deur toegang toe 
geeft, wordt afgesloten door een eenvoudig, ijzeren hek. Ook in deze gevel worden de strekse bogen 
benadrukt door natuurstenen aanzetten. 
De ramen van de vensters zijn niet meer origineel. 
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vervo lg van de omschrijving Bloemendaa lseweg 32a 

Links achter de woning is een kleine schuur gebouwd. Het is opgetrokken uit rode baksteen in 
halfsteensverband en bestaat uit een bouwlaag en een zolder . Het wordt bedekt door een zadeldak van 
grijze en rode Hollandse pannen en de nok loopt parallel aan de Bloemendaalseweg. 
De voorzijde (de lange zijde aan de Bloemendaalseweg) bevat in het midden een houten deur met een 
opstapje van twee treden. 
Beide kopse kanten bevatten een vierkant venster met een horizonta le en een verticale roede in het midden 
van de zijgevel. Erboven is een strekse boog aangebracht en de aanzetten worden benadrukt door 
natuursteen . 

De achtergeve ls van de panden op dit perceel zijn vanaf de openbare weg niet waar te nemen . 
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