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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 11 juli 2003 nummer CH2003.532 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 37, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 6087, 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 37 is van belang, omdat: 
1) het een gaaf voorbeeld is van een jaren dertig boerderijcomplex; 
2) het complex van boerderij met stallen past binnen het geheel van agrarische objecten in het landschap 
rondom Gouda; 
3) het markant gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda; 
4) het gelegen is in de oudste polder van Hoogheemraadschap Rijnland, waarvan de percelering nog 
duidelijk herkenbaar is; 
5) 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 fe it 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 37, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 6087; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van O 2 0 EC 2003 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: O 3 0 EC 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.18225, van O 2 DEC 2003 

monumentnummer 752 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 37 

omschrijving van het monument 

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

De woning van dit boerderijcomplex is opgetrokken uit rode baksteen in halfsteenverband en heeft een 
zadeldak met wolfseinden die over de voor- en achtergevel uitkragen. Het dak is bedekt met grijze Tuile du 
Nord en bevat een schoorsteen in het midden van de nok die haaks op de Bloemendaalseweg staat. De 
woning bestaat uit een bouwlaag en een zolder. 
Over de gehele woning lopen twee rollagen, een onder de vensters van de bouwlaag, de andere boven de 
vensters van de bouwlaag . De bovenste rollaag is extra versierd door het gebruik van kanteelachtige 

.. ,· vormen. In de bouwlaag zijn in de voorgevel twee dubbele vensters met valramen als bovenvensters 
aangebracht. Onder de blauwe gootlijst is een vierstrooksvenster met dra9-ir.amen aangebracht. Het midden 
van dit venster is betimmerd met blauw geschilderde houten schroten. ' 
De rechter.zijgevel bevat een venster met een valraam als bovenvenster en daarnaast een dubbele variant 
van dit venster. Onder het enkelvoudige venster is een dubbel vierkant venster met daarvoor tralies 
aangebracht. Dit duidt op de aanwezigheid van een souterrain. Een uitbouw met een l,essenaarsdak van 
grijze Tuile du Nord heeft een blauwe houten deur en een driestrooksvenster. Ook in de uitbouw lopen de 
rollagen door. De zijkant van de uitbouw bevat een vierstrooksvenster waarv~m het linker venster een 
draairaam bevat. De gehele gevel van deze uitbouw is aan de buitenkant betimmerd met houten schroten. 
De linkerzijgevel bevat een voordeur met bovenlicht die zich on~veer halverwege de gevel bevindt. De 
voordeur wordt bereikt door een hellingbaan langs de woning die een houten betimmering heeft. Verder 
bevat de gevel drie enkelvoudige vensters met een valraam als bovenvenster. 

Haaks op de achterzijde van de woning staat de stal. Deze bestaat uit een bouwlaag en een zolder. Het 
zadeldak van grijze en rode Tuile du Nord in een willekeurig patroon staat met de nok parallel aan de 
Bloemendaalseweg. De stal is aan de woning verbonde111 door middel van een houten gebouwtje. 
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vervolg van de omschrijving Bloemendaa lseweg 37 

De lange zijde (aan de kant van de Bloemendaalseweg) bestaat uit zeven traveeën. De eerste travee bevat 
een klein luik in de bouwlaag met een natuurstenen latei die in alle gevelopeningen is gebruikt. Daarnaast 
bevat deze travee een venster met roedenverdeling waarvan de bovenste helft een valraam is. De tweede 
travee bevat een zelfde venster. 
Een dubbe le hoûten laaddeur is aangebracht in de derde travee, terwijl de vierde een zelfde venster als de 
eerste travee bevat. 
De vijfde travee bevat een enkele houten deur en in de zesde en zevende travee is wederom het eerder 
genoemde venster aangebracht. 
Het dak bevat boven de derde en zesde travee twee kleine dakvensters. 
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De linker zijgevel bestaat in de bouwlaag uit een enkele houten deur in het midden . De zolder bevat een 
dubbele houten laaddeur met daarboven een venster met roedenverdeling in een segmentboog . Langs de 
schuine zijde van het dak zijn eenvoudige muurankers aangebracht. 
De rest van deze schuur is niet vanaf de openbare weg waar te nemen. 
Langs het water dat het perceel omsingelt , staat een houten schuur met rood bakstenen plint en een 
lessenaarsdak haaks op de Bloemendaalseweg. De zichtbare lange zijde bevat twee rechthoekige vensters . 
Een lage gevelopening wijst op een voorma lige deur. Het dak is gemaakt van golfplaten . 

De overige gevels zijn vanaf de openbare weg niet waar te nemen. 

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. 2003.18225 d.d. 2 december 2003 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 

752 
Bloemendaalseweg 37 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 sectie M 6087 

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

Omdat het perceel M nummer 6087 een zeer groot perceel is, dat aan twee zijden een woonwijk omsluit, 
dient de objectbelemmering beperkt te blijven tot dat deel van het perceel waar het monument op ligt. Op 
bijgevoegd kaartje is aangegeven om welk gedee lte het gaat. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande: 
de publiekrechtel ijke beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot het gemeentelijk monument 
Bloemendaalseweg 37, is van toepassing op het kadastrale perceel gemeente Gouda, GDA 01 
sectie M 6087 gedeeltelijk (zie bijgaand kaartje) 

Afgegeven d.d. 12 februari 2008. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethoudzrs V f1 Gouda, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afd" ebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



• 
• 

• 

• 

OLLAND 

• 
• 

ument 
8 april 2008 

datum 

projectstatus: 

dienst: Ruimtelijke 
Ontwikke l ing en Beheer 

afdel ing: Beheer 
Openbare Ruimte 

A.nrwer pseweg ~ 
bezoekadres: w 
2803 PB Goud• !.f'J 

po stadres: 
po.s.lb\JS 1086 
2800 88 Ooud3 

gemee nte 
gouda 

752 

project: 
Bloemendaalseweg 37 
Monumenttekening 

Onderdeel: 
Gemeente Gouda 
Sectie M 
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div-nummer 
onderwerp 

752581 
correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesl uit 
beperkingen registratie 

van de gemeente Gouda 

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

Bij BenW-besluit nr. 2003 .18225 en correctiebesluit d.d. 3 december 2003 en 12 februari 2008 is de 
publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

Monumentnummer 
Adres 

752 
Bloemendaalseweg 37 

Kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 M 6087 gedeeltelijk 

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

Door de verkoop van gedeelten van kadastraal perceel M 6087 later M 7218 wijkt de oorspronkelijke 
contour van de beperking af van de nieuwe eigendomsgrenzen van het perceel Gouda M 7344 en M 
7346. Het gaat om een ondergeschikte wijziging van de grens van het perceel waarop de beperking 
rust. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de contour van de beperking Gemeentelijk Monument te worden 
beperkt tot de buitengrenzen van het perceel gemeente Gouda, GDA 01 sectie M nummer 7344 
gedeeltelijk - met M 7346 incluis - zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven. 

Afgegeven d.d. 5 april 2012 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens _dezen. 

gemeente 
gouda 
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dalum 2 apr il 2012 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

direct ie 
Ruimtelij ke Ontw ikkeling 

afdeling: 
Beh~t Openbare Rufmtc 
Geo • informatie 

be:r.oekadre$ : 
Antwerpsowcg S 
2303 PB Goud3 

postadres : 
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2800 BB Gouda 
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Bloemendaalseweg 37 
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