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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 8 september 2003 nummer CH2003 .548 van de Commiss ie Cultuurhistorie 
met betrekk ing tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van de objecten hooiberg en varkensstal bij 
Bloemendaa lseweg 56/58, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 4984, welke 
obiecten eigendom zijn van · 
.............. ,_.,, waaruit blijkt dat de objecten cultuurhistorische waarde hebben, zoals beschreven in e 
bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het feit dat de objecten aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoa ls 
vastgesteld in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 
april 1996 'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwalite iten' als volgt gewaardeerd is: 
De objecten ~ooiberg en varkensstal bij Bloemendaalseweg 56/58 zijn van belang, omdat: 
1. beide objecten nog grotendeels intact gelaten zijn; 
2. zij onderdeel uitmaken van een rijksmonument; , 
3. zij onlosmakelijk verbonden zijn met het hoofdgebouw dat van oorsprong een agrarische functie 

had; 
4. ze gelegen zijn aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda ; 
5. de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is, waarvoor een beheerplan is opgesteld. 

" het feit dat de bouwkundige toestand van de hooiberg redelijk en van de varkensstal goed is; 

" het feit dat eigenaars bezwaar maken tegen bescherming van het gehele kadastrale perceel ; 

o het feit dat per definitie bij aanwijzing van een of meer objecten het gehele kadastrale percee l wordt 
beschermd en dat de ligging van het perceel aan de Bloemendaalseweg met haar speciale karakter 
bescherming van het gehele perceel rechtvaardigt; 

o het feit dat bescherming van het gehele l<adastrale perceel alleen van toepassing is op zaken waarvan 
redelijkerwijs wordt uitgegaan, dat deze effect kunnen hebben op de cultuurhistorische waarden; 

o 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; 

o 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; 
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• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2003 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van de objecten hooiberg en varkensstal bij 
Bloemendaalseweg 56/58, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 4984; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 2' o· APR 2004 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 
Z Ö APR 2004 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.22320, van 2' f APR 2004 

\ 

monumentnummer 760 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 56/58 

omschrijving van het monument 

Beschr ijving hooiberg 

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

Deze hooiberg maakt deel uit van een monumentaal boerderijcomplex. Het bestaat uit drie betonnen roeden 
en een zeshoekig dak van golfplaatachtige panelen. Op de roeden is een mechanisch hijsmechanisme 
bevestigd . Nadat de agrarische functie was opgegeven is de kap op houten staanders gezet en zijn rondom 
de hooiberg, op vijf zijden, rieten matten aangebracht. 

Beschriiving varkensstal 
De varkensstal aan de achterzijde van het perceel is opgetrokken uit rode baksteen in halfsteensverband en 
bestaat uit een bouwlaag met een plat dak . De voor- en achterzijde bevatten betonvensters met zes ruiten. 
De rechter lange zijde die haaks op de Bloemendaalseweg staat, bevat in het midden een houten . 
schrotendeur . Daarnaast is op enige afstand , aan beide zijden , een rechthoekig venster met roedenverdeling 
aangebracht. De gevelopen ing wordt ondersteund door een betonnen latei. In de linker zijgevel bevinden 
zich zes rechthoekige openingen die tegenwoordig zijn dichtgezet met glas . Het dak heeft witte boei lijsten 

. van multiplex . De indeling bestond oorspronkelijk uit zes boxen , waarvan de middelste scheiding inmiddels is 
verwijderd . 

kadastrale tenaamstelling 

eîgenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 
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vervolg van de omschrijving vervolg Bloemendaalseweg 56/58 (hooiberg , varkensstal) 

l_ 

Varkensstal Bloemendaalseweg 56/58 
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vervolg van de omschrijving vervo lg Bloemendaalseweg 56/58 (hooibe rg, varkensstal) 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 582338 

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 .22320 d.d. 20 april 2004 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

760 
Bloemendaalseweg 56/58 
GDA 01 M 4984 

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

Op het perceel M 4984 bevinden zich drie gebouwen die als rijksmonument zijn geregistreerd . Deze vallen 
dus buiten de bescherming van het gemeentelijk monument. 
De perceelsaanduiding voor het beschermde gemeentelijk monument is daarom van toepassing op een 
gedeeltelijk van het perceel M 4984 . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking gemeentelijk monument met betrekking tot het monument 
Bleoemendaalseweg 56/58 te worden gevest igd op het perceel GDA 01 M 4984 gedeeltelijk, zoals 
aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 29 december 2009 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen , 
Het hoofd van de afdelina Gebiedsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u orp grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders , Centraal Jurid ische 
Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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monumentlijn 

gew. 
gew. 
gcw. 

gew. 

datum 12 decemb<>r 2009 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke OntwikJ<ellng 
en Beheer 

afde ling : 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo • fnfonnatle 

bezoekadres: 
AAtworpseweg 5 
2803 PS Gouda 

postadtu: 
pos tbus 1086 
2aoo BB Gouda 

Adres 
Bloemenda alseweg 56 en 58 

Kadastraal bekend 
Sectie M 
Nummer(s) 4984 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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