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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 11-02-1991, nr.90.115, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het 
pand Regentesseplantsoen 11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, m.2339, welk 
pand eigendom is van de heer , 
is gebleken dat het bier een pand betreft van belang vanwege zijn architectonische en 
stedebouwkundige aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede 
in het door de monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad west; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat heeft de bestemming 
Wonen I; 

dat het pand in gebruik is als woning/bedrijfsruimte; 

dat de bouwkundige toestand van het pand redelijk is; 

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

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITE : 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Regentesseplantsoen 11, kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie B, nr.2339, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid 
van de i'4onumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 
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Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.4654, van 26 maart 1991 
SVH3/94.AvH 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MO UMENT. 

e entesse lantsoen 11 
amen met Regentesseplantsoen 12 vormt het woonhuis een dubbel herenhuis uit 1913 dat 

s voorzien van een bakstenen gevel gemetseld in kruisverband, en dat bestaat uit een 
egane grond en twee verdiepingen. Het geheel is voorzien van een plat dak met dakschil
en en steekkappen, gedekt met rode geglazuurde tuile-du-nordpannen. 
e gevel van het dubbele herenhuis is voorzien van twee hoekrisalieten. 
e begane grond is voorzien van een hardstenen borstwering die gedeeltelijk het uiterlijk 

eeft van rusticablokken. De rest van de onderbouw is bekleed met zandsteen. 
n de hoekrisaliet van het rechter pand, nummer 11, zijn twee schuifvensters met gebogen 
ovendorpel geplaatst. Beide vensters worden aan de bovenzijde omgeven door één 
oorlopende sierlijst. Tussen de begane grond en de eerste verdieping lopen twee hardste
en waterlijsten met ertussen zandsteen. De bovenste lijst dient als lekdorpel voor de 
rboven gelegen vensters. Het terugspringende gedeelte van de gevel heeft een ingangspartij 
estaande uit een deurkozijn met deur in neorenaissancestijl en ongedeeld bovenlicht, 
enanten in art decostijl en een hardstenen onderdorpel. Voor het deurkozijn zijn twee 
ranieten traptreden geplaatst. 
p de verdieping is de risaliet voorzien van twee schuifvensters met ongedeelde ramen. Het 

erugspringende gedeelte van de gevel is op de verdieping voorzien van een balkon dat 
ordt gedeeld met nr . 12. Het balkon rust op drie hardstenen consoles en is voorzien van 
en deels hardstenen deels zandstenen gebogen balustrade. De midden- en hoekstijlen steken 
oven de andere stijlen uit. De hoekstijl van nr. 11 en de middenstijl zijn later ieder 
oorzien van een zandstenen leeuw die een wapenschild vasthoudt. Een deurkozijn is 
oorzien van twee naar binnen draaiende deuren . Boven de deuren is een bovenlicht 
eplaatst. De gevelopeningen van de verdieping worden bekroond door gedecoreerde 
andstenen lateien en daarboven gemetselde ontlastingsbogen. 
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