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Datum: 111 JUL 2006 
Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 21 november 2003 nummer CH2003.574 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 48, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5739, 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 Bloemendaalsweg 48 is van belang, omdat: 
1. het een gaaf voorbeeld is van een boerderij van het Zuid-Hollands langhuistype ; 
2. het een boerderij met agrarische bestemming in het agrarisch landschap rondom Gouda betreft; 
3. het markant gelegen is aan een eeuwenoude uitvalsroute van Gouda; 
4. het gelegen is in de oudste polder van Hoogheemraadschap Rijnland, waarvan de parcellering nog 
duidelijk zichtbaar is; 
5. het onderdeel uitmaakt van een groep boerderijen, gelegen langs de Bloemendaalseweg; 
6. 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 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; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijz ing tot gemeentelijk monument van het object Bloemendaalseweg 48, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 5739; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Buroemeester en wethouders voornoem~1, 

verzonden: - 6 OKT 7oo4 

- 5 OKT 200~ 
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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 

Met de BenW-beslu iten nrs. 2003 .29019 en 2003.29151 beide d.d. 5 oktober 2004 is de publiekrechtelijke 
beperking 'Gemeente lijk Monument' gevestigd , met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

764 
Bloemendaalseweg 48 
gemeente Gouda GDA 01 sect ie M 5739 

762 
hooiberg bij RM Bloemendaalseweg 46 
gemeente Gouda GDA 01 sect ie M 5739 

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

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

Omdat het perceel M 6498 een zeer groot perceel is, dat zich uitstrekt rondom een groot aanta l andere 
perce len , dient de objectbe lemmer ing beperkt te blijven tot de twee gedeeltes van het perceel waarop de 
monumenten zich bevinden, met uitzondering van het rijksmonument. De betreffende gedeeltes zijn op twee 
bijgevoegde kaartjes aangegeven. Op één van de kaa rtjes zijn de contouren van het rijksmonument 
Bloemendaalseweg 46 aangegeven met een donker vlak. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande: 
de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot de gemeentelijk monumen ten 
Bloemendaalseweg 48 en de hooiberg bij Bloemendaalsweg 46 , is van toepassing op het kadastrale perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie M 6498 gedeeltelijk (te weten de gele vlakken , met uitzondering van het 
rijksmonument, zoa ls aangegeven op de twee bijgaande kaartjes) 

gemeente 
gouda 



Afgegeven d.d. 12 februari 2008. 

Hoogachtend, / 

Burgemeester en wethouders ~o da, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdellJ,l. 
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omschrijving 

project: 
Bloeme d n aalseweg 48 
Monumententekening 

Onderdeel: ---

Gemeente Gouda 
Sectie M 
6498 gedeeltelijk 
proJec nummer: 

764 

schaal: 
1:750 

fo rmaat: 
_ _ __ 1A4 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.29019, van _ 5 -O!(T 200~ 

monumentnummer 764 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 48 

omschrijving van het monument 

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

Boerderij van het Zuid-Hollands langhuistype, bestaande uit één bouwlaag en een zolder. Onder het linker 
gedeelte van het pand bevindt zich een kelder. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in 
kruisverband. Het zadeldak is gedekt met riet en aan de voo.rzijde voorzien van houten wind~eren. Het pand 
staat dwars op de Bloemendaalseweg . 
Langs de voorgevel en de linker en rechter zijgevel is een doorlopende, geple isterde beige plint 
aangebracht. In de rechter zijgevel is de eerste steen geplaatst met datering 1880. 
De voorgevel heeft een symmetrische indeling. In de gevel zijn op de begane grond vier houten 
schuifvensters geplaatst, waarvan de bovenramen gevuld zijn met glas-in-lood . Boven de vensters zijn 
strekken aangebracht. De zolderverdieping is voorzien van een engelenraam met een hanekam en een 
getoogde rollaag. Op de gevel is met losse letters de tekst: 'Kunstcentrum de Werkschuit ' aangebracht. 
In de linker zijgevel bevinden zich twee schuifvensters, waarvan de bovenramen gevuld zijn met glas-in
lood. De vensters zijn identiek aan die in de voorgevel. Onder het rechter venster zijn twee houten 
kelderluiken aangebracht, wat duidt op een vroegere melk- of koelkelder. Naast het eerste venster bevindt 
zich nog een klein venster. In de gevel zijn tien muurankers bevestigd . In de kap zijn twee nieuwe 
dakvensters met tuimelramen geplaatst. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s ) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 
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gemeent e 
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Document11 

Gemeente Gouda 

Gouda 

kad . M 

5739 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 



vervo lg van de omschrijving Bloemendaalseweg 48 

Bloemendaalseweg 48 

Tegen het achterste gedeelte van de linker zijgevel, deels boven het water, is een boenhok gep laatst. Het 
boenhok heeft een lessenaarsdak dat gedekt is met golfplaten. De voorgevel van het boenhok is 
opgetrokken uit rode baksteen in halfsteensverband. In deze gevel zijn twee kleine vensters met valraam 
geplaatst. Boven de vensters is een strek aangebracht. De zijgevel van het boenhok is voorzien van een 
donkergroen geschilde rde, horizontale houten gevelbekleding, waarboven een dubbel raam met horizontale 
roeden is aangebracht. Links naast het venster bevindt zich een, eveneens donkergroen geschilderde, 
moderne glasdeur. 
In de rechter zijgevel zijn, naast de eerste steen, drie schuifvensters geplaatst. De vensters zijn ident iek aan 
die in de voorgevel. Boven de vensters zijn strekken aangebracht. Naast deze vensters bevindt zich de 
entree. De entree bestaat uit een eenvoudig houten deur met venster en een dubbel-ruits bovenlicht. In het 
achterste gedeelte van de gevel bevinden zich twee schuifvensters met roedenverdeling en houten luiken. 

De overige gevels zijn vanaf de openbare weg niet waarneembaar. 

Achter de boerderij staat , parallel aan de Bloemendaalseweg, een langgerek te stal van recentere datum. De 
stal bestaat uit één bouwlaag met zolder. De gevels zijn opgetrokken uit rode basteen in staand veband. Op 
ongeveer 40 cm is een rollaag aangebracht. Het zadeldak is gedekt met grijze Tuile-du-Nord. De stal wordt 
door een kleine aanbouw en het boenhok met de boerderij verbonden. 

Het perceel ligt in een zeer karakteristieke landelijke omgeving en is omringd door sloten. Rondom het pand 
staan diverse hoge bomen. De overgang van land naar water verloopt op natuurlijke wijze. Via een houten 
brug op stalen liggers is het perceel met de Bloemendaalseweg verbonden . Het perceel wordt bij de ingang 
afgesloten door een eenvoudig smeedijzeren toegangshek . 
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vervolg van de omschrijving Bloemendaalseweg 48 
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