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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ;
Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 8-10-1990, no. 
90.109, van de Monumentencommissie met betrekking tot het 
plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
Spaardersbad, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, no. 
7705, welk pand eigendom is van de gemeente Gouda is gebleken, 
dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn 
architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde 
Monumentenlijst alsmede in het door de Monumentencommissie 
uitgebrachte advies;
dat het gebouw ligt in het gebied van het bestemmingsplan Kort 
Haarlem;
dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat 
de bestemming sportieve recreatiedoeleinden heeft;
dat het gebouw in gebruik is als zwembad;

dat de bouwkundige toestand van het gebouw goed is;

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, 
dat verandering van het gebouw en aanpassing aan een doelmatig 
gebruik niet mogelijk zouden zijn;

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is ge
houden met de gebruiksmogelijkheid van het monument;

Gelet op de Monumentenverordening;

BESLUITEN:

I. over te gaan tot plaatsing van het object Spaardersbad, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, no. 7705, op de 
lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening;

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst.
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Overwegende, dat uit de · inhoud van de brief van 8-10-1990, no. 
90.109, van de Monumentencommissie met betrekking tot het 
plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
Spaardersbad, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, no. 
7705, welk pand eigendom is van de gemeente Gouda is gebleken, 
dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn 
architectonische aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde 
Monumentenlijst alsmede in het door de Monumentencommissie 
uitgebrachte advies; 

dat het gebouw ligt in het gebied van het bestemmingsplan Kort 
Haarlem; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat 
de bestemming sportieve recreatiedoeleinden heeft; 

dat het gebouw in gebruik is als zwembad; 

dat de bouwkundige toestand van het gebouw goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, 
dat verandering van het gebouw en aanpassing aan een doelmatig 
gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van déze verordening rekening is ge
houden met de gebruiksmogelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Spaardersbad, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, no. 7705, op de 
lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 
Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
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Behoort*bij besluit van burgemeester en- wethouders van 
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Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening.

OMSCHRIJVING V A N  H E T  M O N U M EN T.
Zwembad uit 1938 met een T-vormige plattegrond, bestaande uit twee 
bouwlagen en een kap. Het gebouw is opgetrokken in gele baksteen en 
gemetseld in kettingverband. Het hoofdgedeelte is voorzien van een 
zadeldak, de uitbouw aan de oostzijde van een schilddak. Beide 
daken zijn gedekt met zwarte verbeterde Hollandse pannen. Het 
middendeel van het hoofddak was oorspronkelijk met glas gedekt, 
thans is hier een bitumineuze dakbedekking overheen gelegd.
De begane grond van de voorgevel (oostzijde) is voorzien varf 
meerdere vensters met ongedeelde ramen. Onder de goten zijn 
doorlopende reeksen vensters met ongedeelde ramen geplaatst. De 
gevel is in het midden van een uitbouw voorzien. Dit lagere 
uitspringende deel heeft een schilddak met in het midden een hoge 
bakstenen schoorsteen. Aan weerszijden van de schoorsteen is in het 
dakvlak een klapraam aangebracht.
De entree is in dat uitgebouwde gedeelte geplaatst. Men heeft 
toegang via een overdekte trap waar een gedenksteen (DEZE 
GEDENKSTEEN WERD GELEGD 26 SEPTEMBER 1938) en een bronzen plaquette 
(13 MEI 1889- 9 APRIL 1944/ JAN C. DE BOER/ PIONIER DER ZWEMSPORT/ 
MEDE-OPRICHTER EN DE EERSTE VOORZITTER/VAN HET/ SPAARDERSBAD) zijn 
aangebracht. Ook in dit gedeelte is onder de goot een doorlopende 
reeks vensters met ongedeelde ramen geplaatst.
Boven alle vensters van de begane grond zijn rollagen gemetseld.
De west-, zuid- en noordgevel zijn op de begane grond ieder 
voorzien van meerdere vensters met ongedeelde ramen. Onder de goten 
zijn doorlopende reeksen vensters met ongedeelde ramen geplaatst. 
Boven alle vensters en deuren van de begane grond zijn rollagen 
gemetseld.
Het zadeldak is aan de zuid- en noordzijde beëindigd door een met 
hout beklede geveltop voorzien van een vensterpartij. Die venster- 
partij bestaat uit gekoppelde ongedeelde ramen die samen een boog 
vormen. • —
Het interieur bevindt zich grotendeels nog in originele staat en is 
derhalve eveneens beschermenswaardig.

KADASTRALE TENAAMSTELLING

Eigenaar: Gemeente Gouda
Recht van erfpacht:
Zakelijk gerechtigde:______

KADASTRALE AANDUID ING

Gemeente: Gouda 
Sectie: A
Nummer(s): 7705
afdruk voor:

U^2. sectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten
7. Ministerie van WVC
Q p 'md voor het Cultuurbeheer

t.b.v. afd.R.o., Stedebouw 
sectorhoofd GW

^4. afd.Landmeetkunde en kdd. 9. Rijksdienst voor de Monumentenzorg
C5. afd.B.O.B. minuut
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Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
zwembad uit 1938 met een T-vormige plattegrond, bestaande uit twee 
bouwlagen en een kap. Het gebouw is opgetrokken in gele baksteen en 
gemetseld in kettingverband. Het hoofdgedeelte is voorzien van een 
zadeldak, de uitbouw aan de oostzijde van een schilddak. Beide 
daken zijn gedekt met zwarte verbeterde Hollandse pannen. Het 
middendeel van het hoofddak was oorspronkelijk met glas gedekt, 
thans is hier een bitumineµze dakbedekking overheen gelegd. 

De begane grond van de voorgevel (oostzijde) is voorzien van
meerdere vensters met ongedeelde ramen. Onder de got~n zijn 
doorlopende reeksen vensters met ongedeelde ramen geplaatst. De 
gevel is in het midden van een uitbouw voorzien. Dit lagere 
uitspringende deel heeft een schilddak met in het midden een hoge 
bakstenen schoorsteen. Aan weerszijden van de schoorsteen is in het 
dakvlak een klapraam aangebracht. 
De entree is in dat · uitgebouwde gedeelte geplaatst. Men heeft 
toegang via een overdekte trap waar een gedenksteen (DEZE 
GEDENKSTEEN WERD GELEGD 26 SEPTEMBER 1938) en een bronzen plaquette 
(13 MEI 1889- 9 APRIL 1944/ JAN C. DE BOER/ PIONIER DER ZWEMSPORT/ 
MEDE-OPRICHTER EN DE EERSTE VOORZITTER/VAN HET/ SPAARDERSBAD) zijn 
aangebracht. Ook in dit gedeelte is onder de goot een doorlopende 
reeks vensters met ongedeelde ramen geplaatst. 
Boven alle vensters van de begane grond zijn rollagen gemetseld. 
De west-, zuid- en noordgevel zijn op de begane grond ieder 
voorzien van meerdere vensters met ongedeelde ramen. Onder de goten 
zijn doorlopende reeksen vensters met ongedeelde ramen geplaatst. 
Boven alle vensters en deuren van de _begane grond zijn rollagen 
gemetseld. 
Het zadeldak is aan de zuid- en noordzijde beeindigd door een met 
hout beklede geveltop voorzien van een vensterpartij. Die venster
partij bestaat uit gekoppelde ·ongedeelde ramen die samen een boog 
vormen. -
Het interieur bevindt zich grotendeels nog in originele staat en is 
derhalve eveneens beschermenswaardig. 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar: Gemeente Gouda 
Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: A 
Nummer(s): 7705 
afdruk voor: 

KADASTRALE AANDUIDING 

U_)q. sectorhoofd SO, 6. Gedeputeerde Staten 
t.b.v. afd.R.o., Stedebouw 7. Ministerie van WVC 

~- sectorhoofd GW J 8. Raad voor het Cultuurbeheer 
v4_ afd.Landmeetkunde en k'td. 9. Rijksdienst voor de :vfonumentenzorg 
e,,5_ afd.B.O.B. ·Ü. @ minuut 



beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

correctiebesluit
div-nummer 5 4 1 8 5 5

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Bij BenW-besluit nr. 18.958-90 d.d. 20 november 1990 is de publiekrechtelijke beperking ‘Gemeentelijk 
Monument’ gevestigd, met de volgende gegevens:

monumentnummer 145
adres Spaardersbad
kadastraal perceel GDA 01 A 7705

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

Het perceel GDA01 A 7705 heeft rondom het Spaardersbad een grote openbare ruimte aangrenzend aan de 
woningen van de Burgemeester Martenssingel en van de De la Reylaan. Derhalve had de publiekrechtelijke 
beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het perceel GDA01 A 7705 gedeeltelijk. 
Inmiddels zijn bij diverse transacties delen van het openbare gebied verkocht en is het huidige perceel 
GDA01 A 8595. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is van toepassing op het perceel 
GDA01 A 8595. Tevens is het Spaardersbad bekend onder het adres Van Itersonlaan 10.

besluit:

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Van Itersonlaan 
10 te worden gevestigd op het perceel
gemeente Gouda, GDA 01 A 8595, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven.,

Afgegeven d.d. 25 augustus 2008.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Gouda, 
namens dezen, /
Het hoofd van de afdelm|j Gebiedsontwikkeling,

ir. A. Hekman

gemeente
gouda

( 

beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541855 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 18.958-90 d.d. 20 november 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevestigd, met de volgende gegevens: 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

145 
Spaardersbad 
GDA 01 A 7705 

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

Het perceel GDA01 A 7705 heeft rondom het Spaardersbad een grote openbare ruimte aangrenzend aan de 
woningen van de Burgemeester Martenssingel en van de De la Reylaan. Derhalve had de publiekrechtelijke 
beperking gemeentelijk monument gevestigd dienen te worden op het perceel GDA01 A 7705 gedeeltelijk. 
Inmiddels zijn bij diverse transacties delen van het openbare gebied verkocht en is het huidige perceel 
GDA01 A 8595. De publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument is van toepassing op het perceel 
GDA01 A 8595. Tevens is het Spaardersbad bekend onder het adres Van ltersonlaan 10. 

( besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument met betrekking tot Van ltersonlaan 
10 te worden gevestigd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 A 8595, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven., 

Afgegeven d.d. 25 augustus 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelJ,1J Ge 

ir. A. Hekman 

oüda, 

gemeente 
gouda 



monument
monumentlijn

gaw.

gew.

gew.

gaw.

gaw.

JR
datum 7 augustus 2008 omschrijving get. gez.

MONUMENTENTEKENING
dienst:
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer
afdeling:
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - informatie

bezoekadres: 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda

postadres: gemeente
postbus 1086 gouda
2800 BB Gouda _____________

Adres
Van Itersonlaan 10

schaal:
1:500

formaat:
A4

Kadastraal bekend 
Sectie A 
Nummer(s) 8595 A
Dit is een gedeelte uit het digitaal kaart bestand, dat aan wijzigingen onderhevig kar 
Aan hetgeen op deze afdruk is v/eergegeven kan geen enkel recht worden ontleend. 
© Copyright, Beheer Openbare Ruimte, Geo - informatie.

monumentnummer

?45

1 1 monument 
■ 1 ■ 1 ■ 1 1 monumentlijn 

• 
• • • 

8118 

gew. 

gew. 

JR 

7 augustus 2008 omschrijving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo - informatie 

bezoekadres : 
Antwerpseweg 5 
2803 PB Gouda 

postadres: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

gemeente 
gouda 

Adres schaal : 

Van ltersonlaan 10 1:500 

formaat: 

Kadastraal bekend 
Sectie A 
Nummer(s) 8595 

monumentnummer 

~~~sh;:;e~~~~l~~~~ta~~~i~ï~~~:~:~g~~=~ar:~ ~!~~a~n~2fr~i;h~e;o~~~~r~~~~9e~~- z14s 
© Copyright , Beheer Openbare Ruimte, Geo - infonnatle . 



beperkingenregistratie van de
gemeente Gouda

vervallenverklaring
div-nummer 54 1 8 5 6

onderwerp vervallen beperking gemeentelijk monument

vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 van de Verordening monumenten en 
archeologie en op grond van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken

Op perceel GDA 01 A 7705 is de publiekrechtelijke beperking gemeentelijke monument gevestigd

Op grond van BenW-besluit nr. 18.958-90 d.d. 20 november 1990 
Dit perceel is een aantal malen opgesplitst in vele percelen.

De nieuw gevormde percelen GDA 01 A 8229 en A 8230 behorend bij de adresssen De la Reylaan 33 en 35 
zijn verkocht en onbebouwd. De publiekrechtelijke beperking is daarop niet meer van toepassing.

Het perceel A 8450 is eveneens onbebouwd verkocht. De zich daarop bevindende percelen A 8459 met de 
appartementsaanduidingen A 0001 t/m A 0014 zijn alle veertien nieuwgebouwde garages. Ook op deze 
percelen is de beperking gemeentelijk monument niet meer van toepassing.

besluit:

op grond van perceelsplitsing is de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument vervallen voor de 
volgende kadastrale percelen:

GDA 01 A 8229 en A 8230 en GDA 01 A 8459 A 0001 t/m GDA 01 A 8459 A 0014

Afgegeven d.d. 25 augustus 2008.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van 
namens dezen,
Het hoofd van de afdeling Gebiec Ontwikkeling,

ir. A. Hekman

gemeente
gouda

( 

( 

beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 541856 

onderwerp vervallen beperking gemeentelijk monument 

ver-vallenverklaring 

vervallenverklaring als bedoeld in artikel 7 van de Verordening monumenten en 
archeologie en op grond van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
onroerende zaken 

Op perceel GDA 01 A 7705 is de publiekrechtelijke beperking gemeentelijke monument gevestigd 

Op grond van BenW-besluit nr. 18.958-90 d.d. 20 november 1990 
Dit perceel is een aantal malen opgesplitst in vele percelen. 

""==---=-~~~ 

De nieuw gevormde percelen GDA 01 A 8229 en A 8230 behorend bij de adresssen De la Reylaan 33 en 35 
zijn verkocht en onbebouwd. De publiekrechtelijke beperking is daarop niet meer van toepassing . 

Het perceel A 8450 is eveneens onbebouwd verkocht. De zich daarop bevindende percelen A 8459 met de 
appartementsaanduidingen A 0001 t/m A 0014 zijn alle veertien nieuwgebouwde garages. Ook op deze 
percelen is de beperking gemeentelijk monument niet meer van toepassing . 

besluit: 

op grond van perceelsplitsing is de publiekrechtelijke beperking Gemeentelijk Monument vervallen voor de 
volgende kadastrale percelen : 

GDA 01 A 8229 en A 8230 en GDA 01 A 8459 A 0001 t/m GDA 01 A 8459 A 0014 

Afgegeven d.d. 25 augustus 2008. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van;zou a;-· 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdeling G~bied ntwikkeling, 

ir. A. Hekman 

gemeente 
gouda 



correctiebesluit

kenmerk 1130805

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument

Correctiebesluit ten behoeve van een beperkingenbesluit op grond van de wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

Bij BenW- besluit nr. 18.958-‘90 d.d. 20 november 1990 en correctiebesluit 541855 d.d. 25 augustus 
2008 is de publiekrechtelijke beperking ‘Gemeentelijk Monument’ gevestigd, met de volgende gegevens:

Monumentnummer 145
adres Spaardersbad, van Itersonlaan 10
kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 A 8595

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelaanduiding blijkt niet meer correct te zijn om de volgende 
reden:
Naar aanleiding van het verlenen van een omgevingsvergunning 2017136863, waarbij het Spaardersbad 
zal worden verbouwd tot 6 woningen, heeft er een verkoop plaats gevonden van een deel van het 
oorspronkelijke perceel.
Aan de voorzijde is een uitbreiding gekomen van het terrein en aan de rechter zijkant is een doorbraak 
gemaakt naar de garageboxen en een particulier parkeerterreintje aangelegd.
Door de verkoop zijn de huidige percelen GDA01 A 8893 en GDA01 A 8894 belast als gemeentelijk 
monument. Deze percelen dienen buiten de beperking te vallen.

besluit:
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op van 
Itersonlaan 10-1 t/m 10-6, zijnde het perceel gemeente Gouda, GDA 01 sectie A nummer 8892 geheel, 
zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven.

Afgegeven d.d. 17 april 2018. 
Hoogachtend,

afdelingshoofd Ruimtelijk beleid en advies 
J.D. Wessendorp.

ïster van Gouda,

gemeente
gouda

( 

correctiebesl uit 

-kenmerk 1130805 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

Correctiebesluit ten behoeve van een beperkingenbesluit op grond van de wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. 

Bij BenW- besluit nr. 18.958-'90 d.d. 20 november 1990 en correctiebesluit 541855 d.d. 25 augustus 

2008 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' gevest igd, met de volgende gegevens: 

Monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

145 
Spaardersbad , van ltersonlaan 1 O 
gemeente Gouda GDA 01 A 8595 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelaanduiding blijkt niet meer correct te zijn om de volgende 
reden: 
Naar aanleiding van het verlenen van een omgevingsvergunning 2017136863 , waarbij het Spaardersbad 
zal worden verbouwd tot 6 woningen, heeft er een verkoop plaats gevonden van een deel van het 
oorspronkelijke perceel. 
Aan de voorzijde is een uitbreiding gekomen van het terrein en aan de rechter zijkant is een doorbraak 
gemaakt naar de garageboxen en een particulier parkeerterreintje aangelegd. 
Door de verkoop zijn de huidige percelen GDA01 A 8893 en GDA01 A 8894 belast als gemeentelijk 
monument. Deze percelen dienen buiten de beperking te vallen. 

( besluit: 
Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevestigd op van 

ltersonlaan 10-1 Urn 10-6, zijnde het perceel gemeente Gouda , GDA 01 sectie A nummer 8892 geheel, 

zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven. 

Afgegeven d.d. 17 april 2018 . 
Hoogachtend, 

füelmgshoofd Ruimtelijk beleid en advies , 
J.D. Wessendorp . 

gemeente 
gouda 
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MONlJMENTENTEKENING
directie:
Ruimtelijke Ontwikkeling
afdeling:
Beheer Openbare Ruimte 
GEO-informatie

Adres:

van Itersonlaan 10, Spaardersbad
schaal:
1:500

formaat:
A4

bezoekadres: 
Burgemeester J 
2803 PG Gouda

------------------------■
mesplein 1 kadastraal bekend

Sectie A nummer 8892 geheel

M L
postadres: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda

gemeente
gouda

Monumentnummer:

145

( 

( 
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LEGENDA 

- GEMEENTE MONUMENT 

KADASTRALE PERCEELGRENS 

C3672 PERCEELNUMMER 

BEBOUWING 

20 HUISNUMMER 

KANT VERHARDING 

10-04-2018 Eerste uitgave 

wijziging datum omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
directie: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
afdeling : 
Beheer Openbare Ruimte 
GEO-informatie 
bezoekadres: 
Burgemeester Jamespleln 1 
2803 PG Gouda 

~ÄR~ 

Adres: 

van ltersonlaan 10, Spaardersbad 

kadastraal bekend 

Sectie A nummer 8892 geheel 

schaal : 

1:500 

formaat: 

A4 

postadres: 
postbus 1086 
2800 BB Gouda 

:h~HB 
gemeente -M-on_u_m-en-tn-um_m_e_r_: ---------------------

gouda 
145 


