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Datum: 1 1 JUL 2006 

Paraaf 

• de inhoud van de brief van 19 november 2003 nummer CH2003.572 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 34, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 466, 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 34 is van belang, omdat: 
1) het een gaaf voorbeeld is van een negentiende eeuws boerderijcomplex, i.c. een hallen huis; 
2) het markant gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda; 
3) het gelegen is in de oudste polder van Hoogheemraadschap Rijnland, waarvan de percelering nog 
duidelijk herkenbaar is; 
4) het onderdeel uitmaakt van een groep boerderijen gelegen 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 is 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 goed is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en geen bezwaar tegen aanwijzing naar voren heeft gebracht; 

• 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 
20Q3 van toepassing is; 

" de Verordening inzake Monumenten en Archeologie; 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2003.28261, van .1 O FEB, 2004 
monumentnummer 751 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 34 

omschrijving van het monument 

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

De boerderij , een hallenhuis, bestaande uit een bouwlaag en een zolder, is opgetrokken uit rode baksteen in 
staand verband en is bedekt met een zadeldak van grijze Tuile du Nord. De nok van het dak staat haaks op 
de Bloemendaalseweg . In het midden van dit dak bevindt zich een schoorsteen met een speklaag van gele 
baksteen . 
In het midden van de voorgevel, met grijs geschilderde plint, bevindt zich een voordeur met bovenlicht. Aan 
beide zijden wordt de deur geflankeerd door twee schuifvensters met daaronder een doorlopende 
regendorpel. Boven de vensters zijn korfbogen met natuurstenen aanzetten en sluitstenen aangebracht. De 
boogvelden zijn versierd met gekleurde bakstenen . Tussen de vensters zijn gedecoreerde muurankers 
áangebracht. De scheiding tussen de bouwlaag en de zolder wordt aangegeven door een daklijst. In het 
midden van de zolderverdieping is een T-venster met draairamen en een bovenlicht aangebracht. Ook 
hierboven is een korfboog met natuurstenen aanzetten , een sluitsteen en versiering in het boogveld 
aangebracht. Aan beide zijden wordt dit venster geflankeerd door een venster met een draairaam en een 
halfrond bovenlicht. Ook hier worden de bogen benadrukt door natuurstenen aanzetten en sluitsteen . 
Op de bouwlaag zijn drie speklagen van gele baksteen gemetseld , op de zolderverdieping een speklaag. 
In de linkerzijgevel is, tegen de voorgevel aan, een smal schuifvenster met bovenraam aangebracht. De 
twee kleine vaste vensters daaronder duiden op de aanwezigheid van een souterrain. Boven deze 
venstertjes is een segmentboog in het metselwerk aangebracht. Daarnaast zijn twee schuifvensters 
aangebracht. Tegen de uitbouw die ongeveer halverwege de zijgevel is geplaatst, zat voorheen ook een 
venster (waarschijnlijk een schuifvenster) , maar tegenwoordig is deze dichtgezet. Boven alle vensters is 
gebruik gemaakt van de versiering zoals die voorkomt op de voorgevel. Onder de gootlijst is door middel van 
een zaagtandmotief een profiellijst ontstaan. In het zadeldak bevinden zich zes tuimelramen . 
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ve rvolg van de omschrijving Bloemendaalseweg 34 

Aan de achterzijde van het terrein staat de zeshoekige hooiberg . (Deze is verbouwd in 2003 .) Door drie 
roeden wordt het houten dak omhoog gehouden. Ook de betimmer ing is in hout uitgevoerd. De oude 
hooiberg fungeert als stal en opslagruimte. 

Achter de boerderij staan diverse objecten, waaronder een schuu r en een aantal houten gebouwtjes. 

Het gehe le terrein wordt afgesloten door een modern ijzeren hek met houten dierfiguren er op. De toegang 
tot de kinderboerderi j wordt afgesloten door een eenvoudig modern ijzeren hek. 
De overgang van land naar water verloopt op natuurlijke wijze. 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 558944 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 2003.28261 d.d. 1 0 februari 2004 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

751 
Bloemendaalseweg 34 
gemeente Gouda GDA 01 M 466 

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

In de redengevende beschrijving van het monument staan diverse objecten genoemd, die zich bevinden op 
een gedeelte van het aangrenzende perceel M 7041. Dit perceel is in het aanwijzingsbesluit echter niet 
opgenomen . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot 
Bloemendaalseweg 34 te zijn gevestigd op de percelen GDA 01 M 466 en M 7041 gedeeltelijk, zoals is 
aangegeven op bijgevoegde kaart., 

Afgegeven d.d. 6 maart 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelina7Gebiedsontwikkeling, 
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datum 10 maart2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dlens1: 
Rulm1ell j ke Ontwlkke ,ll ng 
en Beheer 

ardeling: 
Beheer Openbare Ru'fm1e 
Geo ~ informatie 

bezoekadres: 
Antwe rpseweg 5 
280-3 PB Gouda 

postadres: 
po5tbus 1086 
2800 88 Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres 
Bloemendaalseweg 34 

Bloemendaalseweg 34a 

Kadastraal bekend 
Sectie M 
Nummer(s) 466 geheel en 7041 gedeeltelijk 

~~~~~~~ ~~~~~:"-:~:!!~r!~~::;:~te:o=~=:.:~zlJn. 
OC<1p.yrighL 8thl>tr Op«\b,u• Ruimt • , Geo - lntormatitt. 

JR 

get. gez. 

schaal: 
1:1000 

form aat: 
A4 

monumentnumm er 

751 


