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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 8 september 2003 nummer CH2003.549 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 66, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5864, 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 66 is van belang, omdat: 
1. het een gaaf voorbeeld is van een boerderij van rond de eeuwwisseling; 
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 een onderdeel is van een groep boerderijen 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, waarvoor een beheerplan wordt 

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 te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen aanwijzing te 
hebben ; 

• 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 
2003 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 66, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5864; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van - 6 APR 2004 

Burgemeester en wethouders voornoemd, ~ 

verzonden : - 8 APR 2004 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.22325 van _ 6 APR 2004 

monumentnummer 761 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 66 

omschrijving van het monument 

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

Deze boerderij bestaat uit één bouwlaag met kap. Het geheel wordt bedekt door een zadeldak van grijze 
Tuile du Nordpannen en staat met de hok haaks op de weg. De voorgevel is opgetrokken uit rode baksteen 
in staand verband. De zijgevels bestaan uit gele baksteen in staand verband. Alle gevels zijn voorzien van 
een gepleisterde plint. 
In de voorgevel zijn vier T-vensters in een steenshoge segmentboog in de eerste bouwlaag aangebracht. De 
boogvelden zijn gedecoreerd met rode en gele baksteen in verschillende decoratieve motieven. In de 
zolderverdieping zijn twee identieke schuifvensters geplaatst. De gevel bevat drie speklagen van dezelfde 
baksteen met rode voegen . Deze speklagen worden voortgezet in de zijgevels. 
De rechter zijgevel bevat twee schuifvensters, een deur met bovenlicht en een tweetredige trap en drie 
stalvensters , waaNan een dubbelvenster met ijzeren roedenverdeling in segmentbogen . Boven deze drie 
vensters zijn zes ventilatie-openingen aangebracht. Het dak bevat twee nieuwe dakvensters met 
tuimelramen . 
De linker zijgevel bevat, in de plint, twee rechthoekige vensters met tralies. Dit duidt op een melk/koelke lder . 
Ongeveer halverwege de zijgevel is een dubbel schuifvenster aangebracht. Ook bevat de zijgevel een 
uitbouw met een lessenaarsdak onder de boeilijst. Aan de voorzijde van deze uitbouw is een klein T-venster 
geplaatst. De zijkant bestaat uit houten betimmering met een deur. De daklijst van deze uitbouw is versierd 
met profilering. Hierachter lijkt het deel van de boerderij nieuwer door het baksteengebruik . In dit deel zijn 
twee vensters met roedenverdeling in een segmentboog aangebracht. 
In het dak zijn twee nieuwe kleine dakvensters en een nieuw, zeer groot vierstrooksvenster geplaatst. Op 
driekwart van het dak , op de nok, is een gepleisterde schoorsteen geplaatst. 
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vervolg van de omschrijving Bloemendaalseweg 66 

Het perceel wordt bereikt door een houten brug. 

De overgang van land naar water verloopt op natuurlijke wijze met lage beschoeiing 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 556031 

onderwerp correctie beperking gemeentel ijk monument 

correctiebes/u it 

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

Bij BenW-besluit nr. 2003.22325 d.d. 6 april 2004 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument ' gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

761 
Bloemendaalseweg 66 
gemeente Gouda GDA 01 M 5864 

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

Het betreffende monument bevindt zich op een gedeelte van het vroegere perceel GDA 01 M 5864 . De 
beperking had slechts betrekking op een gedeelte van dit perceel. Inmiddels is het perceel verschillende 
malen gesplitst in onder meer perceel M 7037 D4 behorend bij het adres Bloemendaalseweg 66. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk monument met betrekking tot 
Bloemendaalseweg 66 te worden gevest igd op het perceel GDA 01 M 7037 gedeelteli jk, zoals is 
aangegeven op bijgevoegd kaartje, 

Afgegeven d.d. 19 februari 2009. 

Hoogachtend , 

Burgemeester en wethouders van Goud , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelina G.E! Jeds ntwikkeling, 

gemeente 
gouda 
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dalum 18 febn.,ari 2009 omschrij ving 

MONUMENTENTIEKENING 

dienst : 
Ruimtelijk e Ontw ikkeling 
en Behee r 

afdeling: 
Beheer Openb.arv Ruimte, 
Geo - Informat ie 

Adres 
Bloemendaal seweg 66 

Kadastraal bekend 
Sectie M 
Nummer(s) 7037 gedeeltelij k 
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