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• de inhoud van de brief van 11 juli 2003 nummer CH2003.533 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object twee schuren bij 
Bloemendaalseweg 39, 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: 
De twee schuren bij Bloemendaalseweg 39 zijn van belang, omdat: 
1) deze schuren nog grotendeels gaaf zijn; 
2) deze schuren behoren tot een rijksmonument; 
3) ze een onlosmakelijk geheel vormen met het hoofdgebouw, dat oorspronkelijk een agrarische functie 
had; 
4) ze markant gelegen zijn aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda. 
5) de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is waar een beheerplan voor wordt opgesteld. 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object matig tot redelijk is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en deze geen bezwaren heeft aangevoerd; 

• 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; 
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besluiten: 

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

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van O 2 DEC 2003 

Burgemeester en wethoud,e{S yoorn,oemd,n _ 

verzonden: O 3 0 EC 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
numme r2 003.18219, van O 2 DEC 2003 

monumentnummer 753 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
twee schuren bij Bloemendaalseweg 39 

omschrijving van het monument 

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

Beide schuren bestaan uit een bouwlaag en een zolder. Ze worden bekroond door een zade ldak van 
Hollandse dakpannen en staan met de nok parallel aan de Bloemendaalsweg. De kopse kant van het 
zadeldak is versierd met een houten ornament. 
De schuur, het dichtst bij de weg, is opgebouwd uit rode baksteen in halfsteensverband en heeft grijze 
dakpannen . In de gevel aan de weg zijn zes openingen zonder ramen aangebracht. Wel bevatten ze 
allemaal een eenvoudig luik in een donkergroene kleur. Boven de tweede opening is het woord 'Stalhouderij ' 
aangebracht, boven de vijfde opening 'de Boerderij'. Hierboven zorgt een mastgoot voor de afwatering van 
het dak. 
In de voorgeve l bevat de bouwlaag links een houten deur. Daarnaast is een venster met decoratieve 
roedenverdeling in een segmentboog aangebracht. De zolder bevat een houten betimmering in een 
donkergroene kleur. Onder de nok is een houten laaddeur aangebracht. Daarboven is een 
driestrooksvenster geplaatst. Onder de nok bevindt zich een stenen paardenhoofd en enkele geweien . 

De tweede schuur die maar deels zichtbaar is, wordt bekroond met een dak van rode Hollandse pannen. 
Aan beide zijden is het zadeldak geknikt, waardoor ruimte voor opslag ontstaat. Het zichtbare gedeelte, de 
voorgeve l, is betimmerd met houten schroten in een donkergroene kleur. Deze schuur is hoger dan de 
schuur aan de weg. 
In de bouwlaag is, in het midden, een dubbele deur aan:gebracht. Deze wordt geflankeerd door twee 
vensters met roeden in een paraboolboog . 
De zolder bevat een deur met glas en roedenverdeling . Ook hier zijn onder de nok een stenen 
paardenhoofd en enkele geweien aangebracht. 

De overige gevels zijn vanaf de openbare weg niet waar te nemen . 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

correctiebesl uit 

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

Met de BenW-besluiten nrs. 2002 .19264 en 2003.18225 respectievelijk d.d. 12 november 2002 en 2 
december 2003 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' gevestigd , met de volgende 
gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

734 
Bloemendaalseweg 41 
gemeente 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 kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zij n om de volgende reden: 

Het perceel M 5839 is opgespl itst in twaalf deelperce len . Deelperceel 12 is per 11 juli 2006 overgegaan 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 gedeel tes zijn op twee kaartjes aangegeven . Op één van de 
kaartjes zijn de contouren van het rijksmonument Bloemendaalseweg 39 in donkerrood aangegeven. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande : 
de publiekrechte lijke beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de gemeente lijk 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 Ge~jlson~il< eling, 
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