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ParaM 1-----' 

• de inhoud van de brief van 19 mei 2005 nummer CH2005.592 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Achterwillenseweg 5, kadastraal 
bekend Qemeente Gouda sectie K, nummer(s) 5815, welk object eigendom is van ---=---,--
------------ 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 vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Achterwillenseweg 5 is van belang omdat: 
1. het door de algehe le architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een Zuid-Hollandse 
langhuisboerderij; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detaillering ambachtelijke vaardigheden vertoont; 
4.het een ensemble vormt van voormalig voorhuis met stal, bijgebouwen, padenstructuur en sloten; 
5.het tot uitdrukking brengt de oorspronkelijke agrarische bestemming van het gebied langs een van de 
oude uitvalswegen van Gouda. 

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

• het feit dat de eigenaar schriftelij k is gehoord en dat deze geen ziensw ijze naar voren heeft gebracht; 

• 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 fe it dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemd e Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monum entale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Achterwillenseweg 5, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 5815; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergader ing van 2 7 S F.P 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

secretaris 

drs. /l..VV.IVL de t:5ever 

verzonden : 2 9 S EP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.20363, van 2 7 SEP 2005 

monumentnummer 826 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Achterwillenseweg 5 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar: circa 1885-1900 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen: De oorspronkelijke bouwtekeningen van deze voormalige boerderij zijn niet aangetroffen in 
het Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda. Wel zijn aanwezig tekeningen van latere 
verbouwingen: BWT 1976-150 (verbouwen woonhuis en inrichten van zolder tot slaapverdieping); BWT 1988 
-189 (betonnen brug) 

Voormalige boerderij van het Zuid-Hollandse langhuistype, bestaande uit een voorhuis met stal in één 
bouwlaag met zolder. Het langgerekte hoofdvolume met een rechthoekige plattegrond is opgetrokken uit 
gele en rode baksteen in kruisverband. Het zade ldak is gedekt met riet. De symmetrische voorgevel is rijk 
voorzien van details die de gevel een voornaam uiterlijk geven, zoals een gesneden daklijst met een 
makelaar, en vensters met geprofileerde aanzetstenen en sluitstenen en glas-in-lood ramen. De zijgevels 
zijn relatief eenvoudiger van detaillering. Langs de gevels loopt een gepleisterde, geschilderde plint met op 
regelmatige plaatsen ventilatiegaten . 

De voorgevel aan de Achterwillenseweg is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband en heeft een 
symmetrische indeling. De begane grond is voorzien van vier schuifvensters met bovenlichten met glas-in
lood. De vensters zijn voorzien van een strek met geprofileerde sluitstenen en aanzetstenen. Elk venster is 
voorzien van dubbele luiken met lamellen. In de topgevel is een venster in de vorm van een drieluik, een 
zogenaamd 'engelenvenster' dat kenmerkend is voor dit boerderijtype. Het bestaat uit een dubbel 
middenvenster en twee zijvensters die worden bekroond door een halfrond venster met glas-in-lood. Dit 
venster is voorzien van een rondboog met geprofileerde aanzetstenen. De witgeschilderde daklijst heeft 
sierlijk gesneden windveren met een opengewerkt druppel- of een vlammotief en een makelaar. Houtwerk 
van de kozijnen is witgeschilderd met donkergroene schuivende en draaiende delen. 
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vervolg van de omschrijving Achterwillenseweg 5 

De westgevel is opgetrokken uit gele baksteen in kruisverband en heeft ongeveer in het midden een 
toegang met een waarschijnlijk recente houten paneeldeur met negen ruitjes en een bovenlicht. Rechts van 
de entree bij het voorhuis is een schuifvenster met dubbele houten luiken. Links van de entree ter hoogte 
van de voormalige stal is een schuifvenster dat in 1976 in de plaats is gekomen van de voormalige staldeur. 
Geheel links zijn drie, mogelijk nog oorspronkelijke stalvensters met metalen sierroeden, een segmentboog 
en mogelijk betonnen waterlijsten . Aan de geve l zijn meerdere muurankers. In het dakvlak is ter hoogte van 
het voorhuis een langgerekte , niet oorspronkelijke dakkapel. 

t-'Jt::tiftii;À·:. 
Zicht vanaf de Achterwillenseweg op de voorgeve l en de westgevel van de 
voormalige boerderij (rechts) met een van de twee bijgebouwen (links) 

De oostgevel is opgetrokken uit gele baksteen in kruisverband . Ongeveer in het midden is een 
uitgebouwd volume in rode baksteen in halfsteens verband dat waarschijnlijk oorspronkelijk diende als 
stoephuis of boenhok en langs een sloot lag om bijvoorbeeld melkbussen te reinigen. Deze uitbouw is 
voorzien van meerdere vensters van verschillend formaat en een paneeldeur. Links van het uitgebouwde 
volume is een schuifvenster. Rechts van het uitgebouwde volume zijn twee, mogelijk nog oorspronkelijke 
stalvensters met metalen sierroeden, een segmentboog en mogelijk betonnen waterlijsten. In het gevelvlak 
zijn op regelmatige plaatsen meerdere muurankers. In het dakvlak is ter hoogte van het voorhuis een niet 
oorspronkelijke langgerekte dakkapel, een gemetselde schoorsteen en een recent ontluchtingskanaal. 

De gevel aan de achterzijde is opgemetseld uit gele baksteen in kruisverband en heeft net als de 
voorgevel een vrijwel symmetrische indeling. Op de begane grond is centraal in de gevel een deur. Links en 
rechts z ijn een langgerekt raam tot aan de grond, op de plaats waar voorheen oorspronkelijk staldeuren 
zaten. Op de zolderlaag is de gevel voorzien van een houten zolderluik en twee stalramen met metalen 
sierkozijnen en een segmentboog. 

Omschrijving terreinaanleg en bijgebouwen 
Het bijgebouw ten westen van de voormalige boerderij is opgemetseld uit rode baksteen in 
halfsteensverband en heeft een zadeldak met donkergr ijze pannen. De zuidgevel is op de begane grond 
voorzien van mogelijk nog oorspronkelijke, grote metalen stalvensters met metalen kruisroeden met in het 
centrum een cirkel. Op de zolderlaag heeft de gevel een radvenster met een rondboog van afwisselend rode 
en gele stenen . De sierroedes zijn groen geschilderd. Deze gevel wordt afgesloten door een rechte, wit 
geschilderde daklijst met een makelaar. Links van de voorgevel is een muurgedeelte aan het water. Het is 
niet te zien of dit een tuinmuur of terreinafscheiding is of een gevel van een uitgebouwd volume. Dit 
muurdeel heeft een opvallend getrapte bovenlijst en een gepleisterde, grijs geschilderde plint. De oostgevel 
is links voorzien van een houten paneeldeur en rechts van drie mogelijk nog oorspronkelijke stalvensters 
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vervolg van de omschrijving Achterwillenseweg 5 

met metalen sierroeden, een segmentboog en mogelijk betonnen waterlijsten. In het gevelvlak zijn op 
regelmatige plaatsen meerdere muurankers. De achtergevel is ondermeer voorzien van dubbele houten 
deuren op de begane grond. De muuropening is aan de onderzijde verbreed, mogelijk in verband met 
landbouwwerktuigen . Het houtwerk en metaalwerk is groen-wit geschilderd. De zolderlaag is voorzien van 
een houten luik. De westgevel is niet zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Zicht op het centrale pad vanaf de Achterwillenseweg 

Het bijgebouw aan de achterzijde van het terrein is op9emetseld uit rode baksteen in halfsteens verband en 
heeft een zadeldak met donkergrijze pannen en een eenvoudige metalen mastgoot. De zuidgevel heeft op 
de begane grond een dichte houten deur. De topgevel is voorzien van verticale houten beschotting met een 
donkere houtkleur. De oostgevel is voorzien van drie houten deuren en een stalvenster met metalen 
sierroedes en een segmentboog. Geheel rechts is een schuin in de gevel geplaatste houten deur die wordt 
gedeeld met de noordgevel. De topgevel van de noordgevel heeft verticale houten beschotting met een 
donkere houtkleur en een luik . Met uitzondering van de houten beschotting is het houtwerk groen-wit 
geschilderd. De westgevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 

' Oostgevel van de voormalige boerderij 

In de terreinaanleg is de oorspronkelijke noord-zuid georiënteerde lengte-as nog aanwezig. Het perceel 
wordt aan alle vier de zijden omgeven door een sloot. De gebouwen zijn geplaatst aan weerszijden van een 

pagina 3 



vervolg van de omschrijving Achterwillenseweg 5 

centrale as in de noord-zuidrichting over het terrein. Deze centrale ontsluiting is voorzien van een verharding 
en heeft aan de zuidzijde verbinding met de Achterwillenseweg door middel van een recente betonnen brug. 
Alle drie de panden staan met de lengterichting dwars op de Achterwillenseweg. Langs de voorgevel staat 
onder meer een rij leilinden die na 1976 zijn aangeplant. Op het achterterein staan diverse bomen die 
mogelijk ouder zijn. 

~ 

~ -~.-.: 

Bijgebouw op het achterterrein vanuit het noorden gefotografeerd 
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