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onderwerp 

512633 (vh 2003.22315) 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Bloemendaalseweg 52, woonhuis 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 22 oktober 2007 

Gelet op 

■ 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van 13 september 2007 nummer CH2007.508 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentel ijk monument van het object Bloemendaalseweg 52, 
woonhu is, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M, nummer(s) 6915 gedeeltelijk (zoals 
aangegeven op bijgevoegde kaart), welk object eigendom is van de heer __________ _ 
_____ 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 , zoa ls vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Bloemendaalseweg 52 is van belang, omdat: 
1) het een gaaf voorbeeld is van een boerenwoning , behorende tot de agrarische bestemming van dit 
gebied; 
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 panden met agrarische bestemming aan de Bloemendaalseweg ; 
5) de Bloemendaalseweg en haar bebouwing een gebied is, waarvoor een beheerplan is opgesteld . 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object matig is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en dat hij een zienswijze naar voren heeft gebracht. Voor een 
samenvatting en een weerlegging van de zienswijze verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaar d.d. 4 
december 2007, kenmerk nummer 514931, die wij als herhaald en ingelast beschouwen; 

• 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 Nota Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale 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 gemeentel ijk monument van het object Bloemendaalseweg 52, woonhuis, 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie M, nummer(s) 6915 (gedeeltelijk , zoals aangegeven op 
bijgevoegde kaart ); 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoe_md, 

~lis 

4 OEC7007 

/ , secretaris 
C,v' <-----' 

nrs. L.A.M. Bakk r 

verzonden : 1 0 DEC 2007 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 512633, van 4 O EC 2007 

monumentnummer 861 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Bloemendaalseweg 52 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : 1905 
Bouwtekeningen : onbekend 

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

Deze boerenwoning bestaat uit een bouwlaag met kap. Het zadeldak, gedekt door gesmoorde Tuile du 
Nordpannen , afgesloten door houten boeilijsten, heeft de nok parallel aan de weg. Het dak is aan de 
achterzijde geknikt , waardoor extra ruimte ontstaat. Het geheel is opgetrokken uit rode baksteen , in de 
voorgevel in staandverband , in de zijgevel in halfsteensverband. Alle gevels zijn voorzien van een 
gepleisterde plint. 
Aan de voorzijde zijn drie schuifvensters onregelmatig over de gevel verdeeld . Boven ieder venster is een 
strekse boog en zijn met drie blokken van gegoten kunststeen accenten aangebracht. De gehele gevel beval 
drie gepleisterde spekbanden . Onder de houten gootlijst zijn drie gietijzeren ankers in de vorm van een 
bloemornament. Een eenvoudige dakkapel met naar buiten draaiende ramen bevindt zich in het midden van 
de gevel. 
De linker zijgevel bevat, onder het geknikte dak, een deur met bovenlicht. Deze deur wordt bereikt door een 
trapje van drie bielzen. Links ervan is een venster met vastraam en kalf geplaatst. Onder de nok van het 
zadeldak is een eenvoudig venster met vastraam aangebracht. In deze gevel is een gevelsteen aangebracht 
met de volgende tekst: "De eerste steen is gelegd door H. van de Hee oud 66 jaar , 21 september 1905". 
De rechter zijgevel bevat een smal schuifvenster tegen de voorgevel aan. Onder het geknikte dak is, rechts 
van een deur met bovenlicht , een vierkant venster aangebracht. Ook deze deur wordt bereikt door een trap 
van drie treden . Links daarvan bevat de rechter zijgevel een schuifvenster. 

vervolg van omschrijving op pagina 2 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

de heer _________________ _ 

Gouda 

kad. M 

6915 gedeeltel ijk ( zoals aangegeven op bijgevoegde kaart) 
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Project: Bloemendaalseweg 52 
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Schaal 1 : 500 

Kadastrale aanduiding 

Sectie M nummer 247 


