
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.12144 

stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

Voor eensluidend afschrm 

Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Par:a~: JUN 20~ 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.641, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Regentesseplantsoen 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer 3411, welk 
object eigendom is van de heer .__ ________________________ _, 

en het nummer 3209 welk object eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), Klein 

Amerika 20, 2806 CA Gouda, is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals 

beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Regentesseplantsoen 10 is van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste 

2) 
eeuw in '!8--=-§tijl vàn de neorenaissance; "'.;/c,-. . ..: .,.~_-, 

de gevelindeling evenwichtig is; 

3) de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

5] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP); 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West (gebied Turfmarkt 

e.o.); 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de heer Van Barneveld telefonisch te kennen heeft gegeven geen bezwäar te hebben tegen 

het voornemen tot dit besluit; 

dat de gemeente niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaak.t tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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Voor eensluidend afschriii. 

Datum: 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Pa:a~: JUN 20~--

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.641, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Regentesseplantsoen 10, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 8, nummer 3411, welk 
object eigendom is van de heer _________________________ __, 

en het nummer 3209 welk object eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), Klein 

Amerika 20, 2806 CA Gouda, is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals 

beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Regentesseplantsoen 10 is van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste 

eeuw in d_:.Ei:-~tijl vàn de neorenaissance; ,~:~ . ___ : ·<' , 
21 de gevelindeling evenwichtig is; 

31 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

41 het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont; 

51 de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat door het Rijk de waarde van het object is aangegeven in het kader van het Monumenten 

Inventarisatie Project (MIP); 

dat het object ligt in het geb ied van het bestemmingsplan Binnenstad West (gebied Turfmarkt 

e.o.); 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de heer telefonisch te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen 

het voornemen tot dit besluit; 

dat de gemeente niet verschenen is op de hoorzitting en geen bezwaar heeft gemaakt tegen het 

voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

1. 

BESLUITEN: 

over te gaan tot plaatsing van het object Regentesseplantsoen 10, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer{s) 3411 en 3209, op de lijst als bedoeld in artikel 

3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

Il. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

21· JULI 1998 
·•. 

ester en wethouders voor 

... VERZONDEN 2 8 AUG. 1998 
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gemeente monumenten 
gouda commissie 

Aan 
het college van burgemeester 
en wethouders der 
gemeente 
GOUDA. 

Onderwerp : 
Regentesseplantsoen 1 O 

Geacht college, 

Inleiding 

INGEKÖMEN 
!----- - -- --

2 2 MEI 1998 

Ontva11gstbev.: L 

Afdoe-n voer: 

tel./doorkiesnr.: 
588253 

Ons kenmerk: MC98.641 

bezoekadres : 
gebouw buytenerf 
klein amerika 20 
gouda 

correspondentie-adres: 
postbus 1086 
2800 bb gouda 
telefoon 0182 - 588248 
telefax 0182 - 588101 

datum: 2·0 ·ME 1 1998 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Regentesseplantsoen 1 O te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse 
mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentelijke monumentenlijst. 
Het object is opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten 
behoeve van het Monumenten Inventarisatie Project. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Regentesseplantsoen 10 te Gouda . 

In de openbare vergadering van 20 april 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
Tot in de eerste helft van de negentiende eeuw bevonden zich hier de stadsmuren met poorten en 
torens. Na de successievelijke sloop daarvan werd in de tweede helft van de negentiende eeuw het 
plantsoen aangelegd. De naam Regentesseplantsoen is ontleend aan Hare Majesteit Adelheid 
Emma Wilhelmina Theresia prinses van Waldek Pyrmont, koningin der Nederlanden en regentes 
van het koninkrijk van 23 november 1890 en 31 augustus 1898. 
Het onderhavige woonhuis werd gebouwd in 1906 naar een in 1904 goedgekeurd ontwerp in 
neorenaissancestijl. 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1906 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het 
bezit een bakstenen gevel, die is verlevendigd met diamantkoppen en voorzien van een linker 
hoekrisaliet. Het platte dak bezit schilden, die zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. 
De begane grond bezit links een kozijn met een rijk gedecoreerde deur, een kalf en een bovenlicht 
met drieruits roedenverdeling en rechts twee schuifvensters . Boven de gevelopeningen op de 



begane grond zijn rondbogen met gestucte sluitstenen gemetseld. De boogvelden bevatten een 
dubbele, kleine rondboog en zijn gevuld met siermetselwerk . 
De borstwering van de begane grond en de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door 
een lijst, die tevens als waterdorpel voor de erboven gelegen vensters fungeert . 
De verdieping bezit links één en rechts twee schuifvensters . Alle vensters hebben ongedeelde 
onderramen en bovenramen met een drieruits roedenverdeling. Boven alle gevelopeningen op de 
verdieping zijn segmentbogen met gestucte sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met 
siermetselwerk . 
De hoekrisaliet wordt bekroond door een tuitgevel in neorenaissancestijl , die is afgezet met een 
zware geprofileerde gestucte band op geprononceerde schouderstukken, aan de voorzijde voorzien 
van consoles. De tuit is voorzien van een geprofileerde, gestucte dekplaat. In het midden van de 
topgevel is een rondboogvormig venster aangebracht met twee draairamen en een bovenraam. 
Het rechter geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel met gestucte 
architraaf , bakstenen fries en een een geprofileerde lijst op gedecoreerde consoles. 
In het dakvlak erboven is een dakkapel geplaatst met twee draairamen, twee pilasters, een 
hoofdgestel en geprofileerd fronton. 

Zijgevels 
De zijgevels zijn opgetrokken in baksteen, hebben rode bakstenen spekbanden en worden aan de 
bovenzijde afgesloten door een houten bakgoot op de muur. 
De linker zijgevel bezit op de begane grond links een smal schuifvenster , waarboven een 
segmentboog met een boogvulling in gele baksteen. Links van het midden is op de begane grond 
en de verd ieping een klein venster geplaatst waarboven een strek is gemetseld . Beide vensters 
hebben een draairaam. 
De rechter zijgevel heeft links een hoge gemetselde, gecementeerde schoorsteen en een 
dakvenster. 

Waarder ing 
Het object Regentesseplantsoen 10 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in 

de stijl van de neorenaissance; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] het metselwerk ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
5] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 
1 van de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de 
gemeente lijke monumentenlijst. 

Hoogachtend , 

De secreta ris, De voorzitte.,r_ 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.12144, van 2 1 JULI 1998 
Monumentnummer: 669 

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

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 
e entesse lantsoen 10 
oonhuis uit 1906 bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. 
et bezit een bakstenen gevel, die is verlevendigd met diamantkoppen en voorzien van ee 

inker hoekrisaliet. Het platte dak bezit schilden, die zijn gedekt met gesmoorde kruispannen. 
e begane grond bezit links een kozijn met een rijk gedecoreerde deur, een kalf en ee 
ovenlicht met drieruits roedenverdeling en rechts twee schuifvensters. Boven de gevelope
ingen op de begane grond zijn rondbogen met gestucte sluitstenen gemetseld. De boogvelde 
evatten een dubbele, kleine rondboog en zijn gevuld met siermetselwerk. De borstwerin 
an de begane grond en de verdieping wordt aan de bovenzijde afgesloten door een lijst, di 
evens als waterdorpel voor de erboven gelegen vensters fungeert. De verdieping bezit link 
'én en rechts twee schuifvensters. Alle vensters hebben ongedeelde onderramen en bovenra

en met een drieruits roedenverdeling. Boven alle gevelopeningen op de verdieping zij 
egmentbogen met gestucte sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met siermetsel
erk. De hoekrisaliet wordt bekroond door een tuitgevel in neorenaissancestijl, die is afgeze 
et een zware geprofileerde gestucte band op geprononceerde schouderstuk.ken, aan d 

oorzijde voorzien van consoles. De tuit is voorzien van een geprofileerde, gestucte dekplaat. 
n het midden van de topgevel is een rondboogvormig venster aangebracht met twe 
raairamen en een bovenraam. Het rechter geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door ee 
oofdgestel met gestucte architraaf, bakstenen fries en een een geprofileerde lijst op gedeco
eerde consoles. In het dakvlak erboven is een dakkapel geplaatst met twee draairamen, twe 
ilasters, een hoofdgestel en geprofileerd fronton. 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING 

Eigenaar( s): ...:....~---------------, 

Recht van erfpacht: 
Zakelijk gerechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 
Nummer(s): 3411 en 3412 

KADASTRALE AANDUIDING 



Vervolg omschrijving Regentesseplantsoen 10 

Zijgevels 
De zijgevels zijn opgetrokken in baksteen, hebben rode bakstenen spekbanden en 
worden aan de bovenzijde afgesloten door een houten bakgoot op de muur . 
De linker zijgevel bezit op de begane grond links een smal schuifvenster, waarboven 
een segmentboog met een boogvulling in gele baksteen. Links van het midden is op de 
begane grond en de verdieping een klein venster geplaatst waarboven een strek is 
gemetseld. Beide vensters hebben een draairaam. 
De rechter zijgevel heeft links een hoge gemetselde, gecementeerde schoorsteen en een 
dakvenster. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540129 

onderwerp correctie beperk ing gemeenteli jk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 98.12144 d.d. 21 juli 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' 
gevestigd, met de volgende gegevens : 

monumentn u mmer 
adres 

669 
Regentesseplantsoen 10 

kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 B 3209 en B 3411 

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

De publiekrechtel ijke beperk ing gemeentel ijk monument dient te zij n gevestigd op de percelen B 3209, 3411 
en 3412. 
Het perceel GDA01 3412 is niet opgenomen in het besluit alhoewe l het op de bijlage wel staat vermeld . 
Op de bij lage staat echter het percee l GDA01 B 3209 niet vermeld , alhoewel hierop wel de voor het pand 
gelegen hardstenen stoep aanwezig is. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeentelijk Monument te worden gevest igd op het perceel 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie B nummer 3209, 3411 en 3412, zoals op bijgevoegde tekening is 
aangegeven . 

Afgegeven d.d. 4 augustus 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgem 
namens 
Het hoof elina Gebiedsontwikkel ing, 

gemeente 
gouda 
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4 auguslus 2008 omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 
dl1n 1t: 
Ruimt elijke Ontwikkeling 
en BlhHr 

aldtllng: 
Beheer Openba re Ruimte 
Geo • Informatie 

bcttoekadres: -
Antwerpuweg S 
210l PB Goud• 

posladr.s: 
poslbU5 1086 
2800 88 Goud.a 

gemeente 
gouda 

Adres 
Regentesseplantsoen 10 

Kadastraal bekend 
Sectie B 
Nummer(s) 3209, 3411 en 3412 

JR 

get. gez. 

schaa l : 
,,.. 
formaat : 


