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• de inhoud van de brief van 13 september 2008 nummer CH2008.520 van de Commissie Cultuurh istorie 
met betrekking tot het aanwijzen als gemeentelijk monument van het object Goejanverwelledijk 85/87, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 8915 - welk object eigendom is van -lllllll!!!L 

---~------------------------- - 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het ensemble Goejanverwelledijk 85, 87 is van belang omdat: 
1.het een boerderijcomplex is uit 1857, met moge lijk nog oudere delen , dat een goed voorbeeld is van 
een voor de streek kenmerkend Hallehuis type met karakteristieke bijgebouwen en terreinaanleg; 
2.de gevelindeling en detaillering nog grotendeels authentiek en gaaf zijn; 
3.het interieur van het hoofdgebouw met voorhuis en grupstal nog grotendeels gaaf is; 
4.de terreinaanleg met onder meer oprijlaan , achtererf, monumentale bomen, fruitgaard , groentetuin, 
schapenweide en waterlopen nog aanwezig is in samenhang met de bebouwing ; 
5.het op een stedenbouwkundig opvallende locatie ligt, bij een bocht in het dijklichaam en goed zichtbaar 
vanaf de dijk; 
6.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 is; 

• het feit dat de eigenaars zijn gehoord en dat zij te kennen hebben gegeven niet afwijzend tegen deze 
aanwijzing te staan; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
objec t 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 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderde len de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 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 Goejanverwe lledijk 85/87, 
kadastraal bekend gemee nte Gouda, sectie K, nummer(s) 8915; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 9 DEC 2008 

verzonden : 

. . 
, secretaris 

. 1'~ . L.A.M. BakKer 

1 5 DEC 2(18 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 547565 van 9 0 EC 2008 

monumentnummer 866 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Goejanverwelledijk 85/87 

omschrijving van het monument 

Naam : Liza's Hoeve 

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

Bouwjaar : 1857 hoofdgebouw en zomerhuis , delen mogelijk ouder ; 1908-1933 koe- en paardenstal ; circa 
1950 vernieuwen hooiberg 
Architect: onbekend 
Bouwtekeningen : oorsp ronkel ijke bouwteken ingen van de boerderij zijn niet aangetroffen in het Groene Hart 
Archief , Gouda . We l aangetroffen zij n tekeningen van verbouwingen van bijgebouwen in de tw intigste eeuw : 
1908/85 (bouw van een koesta l), 1933/105 (vern ieuwen koe en paardensta l) 

(De met * aangedu ide informat ie komt van huidige eigenaren , familie Hoogeveen , tijdens het bezoek t.b .v . 
het maken van de besch rijv ing in april 2008 ) 

Inleid ing 
Het ensemble Liza 's Hoeve is een nog grotendeels oorspronke lij k boerderi jcomp lex aan de 
Goejanverwe lledijk 85, 87 dat kenmerkend is voor de agrar ische gesch ieden is in Gouda. Uit een 
ingemetselde gevelsteen blij kt dat het hoofdgebouw en moge lijk ook het zomerhuis in 1857 zijn gebouwd. 1 n 
dat jaa r legde Dirk Zuydam , de driejarige zoon van de toenma lige eigenaar , de heer Zuydam , de eerste 
steen . De in afw ijkende ge le steen opgemetselde oostel ijk muur van het hoofdgebouw doet vermoeden dat 
voor de nieuwbouw gebru ik werd gemaakt van resten van een oudere boerderij die al op deze locatie stond . 
Op dat moment viel de boerder ij onder de gemeente Stein. Sinds de grenswi jzig ing in 1870 valt de boerderij 
onder de gemeente Gouda. De naam LIZA'S HOEVE werd gegeven door de familie Zuydam, die de 
boerderij noemde naar een van de vrouweli j ke leden : Liza Zuydam .* 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakel ijk gerecht igde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

K 

8915 

Goejanverwe lledijk 85 87 bijlage bij Benw besluit.doe 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwelledijk 85187 Liza's Hoeve 

De boerder ij is gebouwd langs een eeuwenoude dijk tussen Gouda en Haastrecht in de polder Stein , en 
is goed zichtbaar vanaf de dijk. Het huidige complex bestaat uit een hoofdgebouw met voorhuis en grupstal , 
een zomerhuis met paardenstal en boenhok , een hooiberg , een varkenssta l, wagenberging en een schuur 
met kippenhok. Tot het ensemble behoren ook de omliggende terreinen met kenmerkende onderde len zoals 
een oprijlaan met oude kastanjebomen, moestuin en boomgaard met fruitbomen. In de loop der tijd zijn veel 
van de weilanden die tot de hoeve behoorden verkocht en hebben een andere functie gekregen, 
bijvoorbee ld als woongebied Goverwelle, of als park. 

De diverse onderde len van dit historische gebouwencomplex met de terre inaanleg en de ligging langs de 
dijk geven een goed beeld van de agrar ische bedr ijfsvoering op de boerderij, die in 2008 in gebruik is met 
een agrarische functie. In 2008 wordt de boerderij gebruikt voor onder meer zoogvee (twaalf tot twint ig 
koeien en kalveren), ongeveer tien tot twintig schapen en lammeren en een geit. In deze beschrijving 
worden de waardevo lle hoofde lementen van dit omvangr ijke ensemble beschreven. 

Omschri jving 

Hoofdgebouw 
Hoofdgebouw van boerderijcomplex, tegen de voet van de dijk gebouwd , in de voor de streek kenmerkende 
type Hallehuis , met voorhuis en koeienstal, volgens een ingemetse lde gevelsteen gebouwd in 1857 in 
opdracht van de fami lie Zuydam. De hoofdvorm is op een rechthoekige plattegrond opgemetseld uit rode 
baksteen in kruisverband , afgedekt door een rietgedekt zadeldak met aan de achterzijde een wolfseind. De 
nok van de rieten kap heeft gemetse lde nokpannen en een oorspronkel ijke gemetselde schoorsteen. Vrijwel 
alle vensters en deuren zijn van rollagen of van een strek voorzien. De oostelij ke gevel is in een afwijkende 
gele baksteen, en duidt moge lijk op een oudere boerderij die hier heeft gestaan , en waarvan delen zijn 
gebruikt voor de nieuwbouw. De achtergevel met de sta ldeuren, is recentelijk vernieuwd, met referenties aan 
de oorspronkelijke kenmerkende driedelige indeling. Het houtwerk is overwegend in verschillende tinten 
donkergroen en crèmewit geschilderd, door schilders Veluws Groen en Zeeuws wit genoemd . 

Voorgeve l van het voorhuis (foto apri l 2008) 

De voorgevel , een tuitgevel , steekt boven de rieten kap uit en is aan de achterzi jde gepleisterd en 
vastgezet met schuine metalen steunijzers tussen geve l en dakvlak en voorzien van loodslabben . De 
regelmatige, oorspronkel ijk ogende indeling en detail lering geven de gevel een in zekere zin voornaam 
voorkomen met eclecticist ische stij lkenmerken . De voorgeve l is ter hoogte van de balklagen op regelmatige 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwelledijk 85/87 Liza's Hoeve 

plaatsen van een zwart metalen rond sieranker voorzien en heeft een knipvoeg en een grijze gepleisterde 
plint. Op de hoeken bevinden zich pilasters . Langs de dakrand loopt een rollaag. De rechthoekige top is 
hoog opgetrokken . Hierop heeft een metalen windvaan gestaan, die in een berging op het terrein ligt 
opgeslagen .* De gevel is vrijwel symmetrisch ingedeeld en heeft op begane grond vier T-vensters en een 
voordeur , en op de verdieping drie T-vensters, en helemaa l in de top een rond venster. Alle vensters en 
deuren zijn voorzien van een strek en witgesch ilderde aanzetstenen. De eindstenen zijn v lak, de sluitsteen 
heeft een diamantkop en een geprofileerde lijst. De bovenramen en het ronde venster zijn dichtgezet met 
identieke glas-in-lood-ramen , met een rechthoekig motief. Op de verdieping is links en rechts een 
schijnvenster . Aan weersz ijden van het ronde venster zijn witgesch ilderde letters LIZA'S HOEVE op de gevel 
gemonteerd. De brede, groen geschilderde geprofileerde houten voordeur , rechts van het midden op de 
begane grond , heeft een raam van glas-in-lood . Voor de deur is een grijze granieten stoep. De 
stijlkenmerken van de voordeur en de letters van de naam Liza's Hoeve doet vermoeden dat deze 
omstreeks 1920-1930 zijn aangebracht. 

Zicht op het complex vanaf de Goejanverwelledijk (april 2008) 
Links hoofdgebouw , achter hooiberg, rechts koe-en paardenstal 

De oostgeve/ is opgemetse ld uit verschillende soort,en gele baksteen in kruisverband. Links in de gevel, 
bij het voorhuis , zijn drie nog oorspronkel ijke rondboog vensters van de kaaskelder . Het onderste deel van 
het venster heeft geen glas maar wel een houten luik en getordeerde zwarte dievenijzers , voor het luchten 
en beschermen van de kaaskelder. Het bovenste deel van het venster heeft een middenstij l en glas. Rechts 
van deze vensters zijn drie recente vensters met uitzetramen . Geheel rechts zijn drie nog oorspronkelijke 
gietijzeren stalvensters, grupvensters genoemd ,* in een halve cirkelvorm en een kleppend middenstuk. In 
de gevel zijn ter hoogte van het plafond van de kaaskelde r/de vloer van de opkamer , de gebinten bij de stal 
en langs de dakrand eenvoudige zwarte muurankers . Onder de rieten kap is een houten groen geschilderde 
rand. 

De westgevel heeft bij het voorhuis , een ingemetselde grijze hardstenen gevelsteen met in relief een 
versier ingsrand en de zwartgeschilderde tekst: 'DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR DIRK ZUIJDAM DEN 
6 JUNIJ 1857 OUD 3 JAREN GEB[oren] TE STEIN 1854'. Rechts in de gevel zijn drie T-vensters met een 
vast bovenlicht met glas in lood. Links van het rechter venster is een oorspronkelijk ogende geprofileerde 
houten deur. Links in de gevel bij de stal, zijn drie halfronde gietijzeren stalvensters , met een kleppend 
middendeel. In de gevel zijn langs de dakrand eenvoud ige zwarte muurankers. Onder de rieten kap is een 
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vervo lg van de omschrijving Goejanverwelledijk 85/87 Liza's Hoeve 

houten groen geschi lderde rand. Langs de voet van de geve l is een betonnen goot voor regenwater . 
De achtergevel is recent vernieuwd, maar heeft een nog grotendee ls oorspronkelijk indeling, met de 

centrale deur tot de in de lengte richting gesitueerde koeienstal , van het zogenaamde grupstal type. Deze 
relatief niet grote deeldeur (bij de vernieuwing mogelijk verkleind) heeft een kleppend zesruits bovenlicht. 
Aan weersz ijden van deze deur zijn mestdeuren : toegangsdeuren tot de opstelplaats van de koeien die met 
de kop naar de middendeel stonden. Deze mestdeur geeft toegang tot de mestgoot , grup genoemd . Links 
tegen de gevel is een houten afdak met een emmerrek. Centraal in de gevel op de verd ieping is onder een 
vierruits bovenlicht een dubbel laadluik voor de opslag van hooi. 

Het interieur van het hoofdgebouw heeft nog meerdere oorspronkelijke waardevolle onderdelen. 
Bijzonder z ijn onder meer de nog grotendee ls intacte hoofdindeling met voo rhuis, koeienstal en zolder. In het 
voorhuis zijn ondermeer de opkamer met de verhoogde vloer en toegangstrapje , daaronder de kaaske lder 
met een pekelbekken. Bij de voorkamer is een alkoof met bedstee en nog houten toegangsdeuren en 
kozijnen. In de weste lijke keuken zijn nog oorspronkel ijke details zoals witte geglazuurde tegels en een 
tegeltableau , met een bruin-wit geglazuurde voorstelling en tekst, verwijzend naar vruchtbaar grondgebruik . 
Achter een wand in de keuken zijn nog oorspronkelijke witte geglazuurde wandtegels en tegeltableau's met 
een religieuze voorstelling (de kruisweg) aanwezig.* Daarnaas t zijn er nog uit de bouwtijd, zeer fraaie 
geprofi leerde brede houten deurkozijnen met glasdeuren, een binnenvenster naar de grupstal en oude 
plavuizen op de vloer. De grupstal is nog grotendeels intact zoals de indeling in de lengter icht ing en 
opstelplaats voor koeien met gebinten met slijtage plekken in het hout van de schurende koeien, en een 
betonnen vloer. In de kapconstruc tie zijn nog resten van een hooizolder en van het houten draaipunt van de 
karnmolen . In de schoorsteen op de zolder is een oorsp ronkelijk en intact hok met een luik voor het roken 
van vlees. 

Voorgevel zomerhuis (foto april 2008) De schapenwei (links) en moestuin (rechts) 

Zomerhuis 
Zomerhuis, behorend tot het boerder ijcomplex, ten noord-wes ten van het hoofdgebouw, waarschijnlijk 
omstreeks 1857 gebouwd, in hoofdzake lijk één bouwlaag met zolder , met riet gedekt zadeldak . De nok van 
de rieten kap heeft gemetselde nokpannen en een oorspronkelijke gemetselde schoorsteen . De geve ls zijn 
opgetrokken op een hoofdzake lijk rechthoekige plattegrond , met rode baksteen in kruisverband, een grijze 
gepleisterde plint. 

De voorgevel aan zuidz ijde is een klokgevel voorzien van knipvoeg met zwarte ronde sierankers. Op de 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwelledijk 85187 Liza's Hoeve 

begane grond heeft de gevel links twee schu ifvensters met strek. Rechts zijn sporen van onder meer een 
strek die duiden op een dichtgemetselde opening. Op de verdieping heeft de gevel onder een bijzondere 
keperboog twee houten vensters met vierruitsramen en een driehoekig bovenlicht. 

De oostelijke zijgevel heeft links een deur en twee houten vensters met uitzetramen met bovenlicht en 
een recente garagedeur, die oorspronkelijk toegang gaf tot een stalgedeelte . Naast de deur zijn metalen 
beugels voor het ophangen van vermoedelijk paardentuig. In de gevel zijn langs de dakrand eenvoudige 
zwarte muurankers . Onder de rieten kap is een houten groen geschilderde rand. 

De westelijke zijgevel heeft onder meer drie houten vensters van verschillend formaat. Bijzonder is het 
uitgebouwde, houten volume van het boenhok. Het materiaal oogt recent, maar staat op de nog 
oorspronke lijke plaats van het boenhok, langs de nog aanwezige boensloot , waar het melkgereedschap met 
slootwater werd gereinigd. In de gevel zijn langs de dakrand eenvoud ige zwarte muurankers. Onder de 
rieten kap is een houten groen geschilderde rand. 

De achtergevel heeft twee houten kleine kleppende tweeruits vensters . 
In het interieur van het zomerhu is zijn mogel ijk nog waardevolle elementen aanwez ig. Het interieur is niet 

geschouwd . 

Het zomerhuis (april 2008) Paardenstal en koesta l (apri l 2008) 

Hooiberg 
De Hooiberg , op het achtererf achter het hoofdgebouw, is opgetrokken op een kenmerkende zeshoekige 
plattegrond . Omstreeks 1950 zijn de oorspronke lijke zes houten roedes vervangen door drie betonnen 
roedes. De hooiberg heeft een nog functionerende metalen hijsinstallatie , en een zeshoek ig dak met houten 
spanten en metalen golfplaat bedekking. Langs de voet is een zeshoekig kniehoog houten schot om het hooi 
te beschermen . 

De hooiberg op het achtererf (april 2008) Goeja nverwelled ijk met daarnaast waterloop 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwelledijk 85/87 Liza's Hoeve 

Koe- en paardenstal 
Voormalige koe- en paardenstal , gebouwd in 1908 en 1933 in opdracht van W. Zuydam, in gebruik als 
schuur, ten noordoosten van het hoofdgebouw. Het hoofdvolume uit 1933 is opgetrokken in baksteen , 
afgedekt door een zadeldak met zwarte en rode pannen. Diverse aangebouwde volumes , zoals een houten 
kippenhok. 

Zicht op het achtererf met hooiberg (voorgrond ), 
Voormalige koe- en paardenstal (achtergrond) 
en sta lgedee lte van hoofdgebouw (rechts) 
(foto april 2008) 

Terreinaanleg 
De terreinaanleg heeft diverse waardevolle en kenmerkende onderdelen . Het complex ligt bij een bocht en 
aan de voet van de Goejanverwelledi j k. De boerderij is omgeven door grasland dat nog in gebruik is voor 
begrazing met onder meer schapen en een geit. De houten hekken zijn grotendeels van ongeschilderd hout. 
Links en rechts van de voorgevel van het hoofdgebouw is een hek met witgeschi lderde pijlers en zwarte 
meta len spijlen met vers ierde punten . De ligging en de helling van de oprijlaan vanaf de dijk naar het erf zijn 
nog oorsp ronkelijk en heeft een grind verhard ing. Langs de oprijlaan staan dr ie oude kastanjebomen . Voor 
het voorhuis staan drie kastanjebomen . Ten westen van het hoofdgebouw zijn een moestu in met een 
appelboom en een schapenwe i. Ten oosten van het hoofdgebouw is een fruitgaard met onder meer oude 
perenbomen, pruimenbomen en appelbomen. Langs de huidige erfgrens van het met gras begroeide terrein 
zijn nog diverse waterlopen met een oorspronkelijk tracé , zoals een dijksloot , stoepsloo t en vaars loot. De 
brede vaarsloot aan de achterzijde diende voor het wegbrengen met een schuit van mest uit de stal naar het 
land. Op het veld achter het zomerhu is staat een oude eik en groeit een zeldzame wi lde orchidee. 

Tegenover de boerderij aan de andere kant van de Goejanverwelledijk liggen nog een terrein met 
grasland, een rij knotwilgen, en een recente schuur die eveneens tot de boerderij behoren. 

Waardering 
Het ensemb le Goejanverwelledijk 85, 87 is van belang omdat: 
1.het een boerderijcomplex is uit 1857, met mogelijk nog oudere delen , dat een goed voorbeeld is van een 
voor de streek kenmerkend Hallehuis type met karakteristieke bijgebouwen en terreinaanleg ; 
2.de gevelinde ling en detaillering nog grotendee ls authentiek en gaaf zijn; 
3.het interieur van het hoofdgebouw met voorhuis en grupstal nog grotendeels gaaf is; 
4.de terreinaanleg met ondermeer oprij laan, achtererf , monumentale bomen , fruitgaard , groentetuin, 
schapenweide en waterlopen nog aanwez ig is in samenhang met de bebouw ing; 
5.het op een stedenbouwkundig opvallende lokatie ligt, bij een bocht in het dijk lichaam en goed zichtbaar 
vanaf de dijk; 
6.het tot uitdrukking brengt de oorspronkel ijke agrarische bestemming van het gebied langs een van de oude 
uitvalswegen van Gouda. 
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