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aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object hooiberg bij Bloemendaalseweg 46 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 5 oktober 2004 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschrift 

Datum: 11 IJUL 2006 
Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 21 november 2003 nummer CH2003 .573 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object hooiberg bij 
Bloemendaalseweg 46, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5739, we lk 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: 

• Dit object bij Bloemendaalseweg 46 -hooiberg is van belang, omdat: 
1) het object nog grotendee ls intact is; 
2) het behoort tot een rijksmonument; 
3) het onlosmakelijk verbonden is met het hoofdgebouw dat van oorsprong een agrarische functie had; 
4) het een van de weinige nog aanwezige hooibergen in Gouda is; 
5)het gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda; 
de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is waarvoor een beheerplan 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 redelijk 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 hooiberg bij Bloemendaalseweg 46, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5739; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 

- 5 OKT 200~ 
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beperkingenregistratie van de 
gemee nte Gouda 

• 
correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperk ingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechte lijke beperkingen onroerende zaken 

Met de BenW-besluiten nrs . 2003.290 19 en 2003.29 151 beide d.d. 5 oktober 2004 is de publiekrechteli j ke 
beperking 'Gemeenteli jk Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnu mmer 
adres 
kadastraal perceel 

monumen tnummer 
adres 
kadastraal perceel 

764 
Bloemendaalseweg 48 
gemeente Gouda GDA 01 sect ie M 5739 

762 
hooiberg bij RM Bloemendaa lseweg 46 
gemeente Gouda GDA 01 sectie M 5739 

De in dit besluit opgenomen kadastra le perceelsaandu iding blijkt niet ju ist te zijn om de volgende reden : 

Op de datum van aanwijzing was het perceel M 5739 al opgespl itst in onder meer het perceel M 6108 (per 
18 november 2003). 
Het percee l M 6 108 is per 25 oktober 2006 opgespli tst in onder meer percee l M 6498 waarop beide 
monumenten liggen. Op dit percee l ligt ook het rijksmonument Bloemendaalseweg 46 (twee objecten). 

Omdat het perceel M 6498 een zee r groot perceel is, dat zich uitstrekt rondom een groot aantal andere 
percelen, dient de objectbelemmer ing beperkt te blijven tot de twee gedeeltes van het perceel waarop de 
monume nten zich bevinden, met uitzonde ring van het rijksmonume nt. De betreffende gedee ltes zijn op twee 
bijgevoegde kaartjes aangegeve n. Op één van de kaartjes zijn de contouren van het rijksmonument 
Bloemendaa lseweg 46 aangegeven met een donker vlak. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande: 
de publ iekrechte lijke beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de gemeentel ijk monumenten 
Bloemendaalseweg 48 en de hooiberg bij Bloemendaalsweg 46, is van toepassing op het kadast rale perceel 
gemeente Gouda , GDA 01 sectie M 6498 gedeeltelijk (te weten de gele vlakken, met uitzondering van het 
rijksmonument, zoals aangegeve n op de twee bijgaande kaartjes) 
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Afgegeven d.d. 12 februari 2008. 

Hoogachtend, 

pagina 2 



• • 

• 

• 

• 

• • 

• 
• 

rijksmonument 
monument 
monumentlijn 

• 
• 

; 
. ; 

·' ;• 

; 
;· . 

; • 

._,_ ; • 
;• . ;· • ; . 

; 
;• . ;· 

D 
• 

• 

• 

; 
. ; 

• 

. ; . 

• • 
• 

r 
✓ 

• 

/ .,. 
;•; 

; • 

• 
;•; 

• 

; 
. ; . 

• • 

• 

• • • 

• • 

. ;• • ;•;• 

; · • • 
• 

• 

9ap(i 12008 

datum omschrijving 

projectstatus: 

dienst : Ruimtelijke project: 
Ontwikkeling en Beheer Hooi berg bij Bloemendaalseweg 46 

afdeling: Beheer 
Openbare Ruimte 

Antwerpsêweg ~ bezo ekadn, s, ~n~ 
2803 PB Gouda !/"'J 

postadros: 
po$lbus 108& 
2300 88 Gouda 

gemeente 
ljOUda 

Monumententekening 

Onderdeel: 
Gemeente Gouda 
Sectie M 
6498 gedeeltelijk 
proJectnummer : te en ingnumme r: 

762 
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formaat: 
A4 



div-nummer 
onderwerp 

752580 

correctie beperk ing gemeentel ijk monument 

correctiebesluit 
beperkingen registratie 

van de gemeente Gouda 

correctiebesluit ten behoeve van inschr ijv ing van een beperk ingen besluit op grond 
van de wet kenbaarheid pub liekrechte lijke beperk ingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2003 .29019 en correctiebesluit d.d. 5 oktober 2004 en 12 februari 2008 is de 
publiekrechtelijke beperking 'Gemeente lijk Monument ' gevestigd , met de volgende gegevens : 

Monumentnummer 
Adres 

762 
Bloemendaalseweg 46 

Kadastraal perceel gemeen te Gouda GDA 01 M 6498 gedeeltel ijk 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaandu iding blijkt te zij n gewijzigd om de volgende 
reden: 

Door de verkoop van gedee lten van kadastraal perceel M6498 later M7325 , wijkt de oorspronke lijke 
contou r van de beperking af van de nieuwe eigendomsgrenzen van het huidige perceel Gouda M 
7342. Het gaat om een onderges chikte wijziging van de grens van het perceel waarop de beperking 
rust. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de contour van de beperking Gemeentel ij k Monument te worden 
beperkt tot de grenzen van het perceel gemeente Gouda , GDA 01 sect ie M nummer 7342 gedee ltelij k, 
zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven . 

Afgegeven d.d. 5 april 2012 

Hoogachtend , 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens ciezen. 
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ment 
monument 

tlijn 
gew . 

gcw. 

gew. 

2 epril 2012 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

directie 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

ardeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo -Informatie 

Adres 
Bloemendaalseweg 46 

Kadastraal bekend 
Sectie M 
Nummer(s) 7342 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.29151, van 

- 5 · OKT 200~ 

monumentnummer 762 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
hooiberg bij Bloemendaalseweg 46 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : begin 208 eeuw 
Bouwtekeningen: aanwezig in het Streekarchief Hollands-Midden 

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

De hooiberg bestaat uit drie taps toelopende betonnen roeden, geplaatst buiten de kap in het midden van de 
zijkanten. De zeshoekige kap is opgebouwd uit houten lannen en sporen en heeft een bedekking van ijzeren 
golfplaten. Op de roeden zijn flenswielen en lieren geplaatst waarmee de kap langs de roeden op en neer 
geschoven kan worden. 
Momenteel doet de hooiberg dienst als overkapping van een kleine spee ltuin. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gem eente 

sectie 

numm er(s) 

Document6 

Gemeente Gouda 

Gouda 

kad. M 

5739 
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vervolg van de omschrijving hooiberg bij Bloemendaalseweg 46 
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