
~A*ft~ -~re~ na t'J'J v- lud:h ~ ,_,-=r 

gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 

Afd.: S.V.M. 

Nr.: 98.12145 

-0Vrn stadhuis 
markt 1 
2801 jg gouda 
telefoon 0182 - 588211 
telefax 0182 - 588464 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; 

Voor een~luidend afschrift 

Datum~ 1 Jf"" Înp{J 

Paraat: 
Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.642, van de Monumentencommissie 

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

Regentesseplantsoen 13, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 8, nummer(s) 2990 en 
3424, welk object eigendom is van de heer.__ ___________________ _ 

...__ _ ___, 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 JonQere Bouwkunst", zoals 

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

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Regentesseplantsoen 13 is van belang omdat: 

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

eeuw in de trant van de neorenaissance; 
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de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] 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 gebi(;ld van het bestemmingsplan Binnenstad West (gebied Turfmarkt 

e.o.); 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; ·• 

dat het object in gebruik is als won ing; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar gehoord is en heeft ingestemd met 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 mogel ijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restaurat iebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subs idieverordening 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 13, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2990 en 3424, op de lijst als bedoeld in artikel 

3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 
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Ons kenmerk: MC98.642 

datum: 2 lÖ M E 1 1998 

De Monumentencomm issie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Regentessepfan tsoen 13 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 monumentenl ijst. 
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 
monumentenl ijst van Regentesseplantsoen 13 te Gouda. 

ln de openbare vergadering van 20 april 1998 heeft de commiss ie 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 successievefijke 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 onderhav ige woonhu is werd gebouwd in 1912 naar het in 19f1 goedgekeurde ontwerp, voor 
Mejuffrouw M.W. Kruishee r. 

Beschrijving 
Woonhuis uit 1912 bestaande uit een begane grond, een verd ieping en een zolderverd ieping. Het 
bezit een bakstenen gevel met gestucte spekbanden en links een hoekrisaliet. Het platte dak is 
voorzien van drie dakschilden , gedekt met rode geglazuurde tuiles-du-Nord. 



De begane grond bezit links een ondiep portiek waarin een kozijn met deur, kalf en bovenlicht en 
rechts daarvan twee schuifvensters waarvan de bovenramen zijn gevuld met glas-in-lood. Deze 
vensters zijn recentelijk voorzien van voorzetramen. 
De borstweringen van de begane grond en de verdieping worden 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. Boven alle gevelopeningen zijn 
segmentbogen met gestucte aanzet- en sluitstenen gemetseld. De boogvelden zijn gevuld met 
siermetselwerk in rode en gele baksteen. 
De hoekrisaliet wordt bekroond door een tuitgevel waarvan de hoeken zijn benadrukt door 
uitgemetselde penanten. Daarboven is de gevel afgezet met een zware geprofileerde natuurstenen 
band. In het midden van de topgevel is een rondboogvormig venster aangebracht met een gedeeld 
draairaam, een bovenraam en recent aangebrachte tralies. 
Het rechter geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde band waarboven 
gedecoreerde klossen zijn geplaatst, die de geprofileerde gootlijst steunen. Tussen de consoles zijn 
gestucte rechthoekige nissen aangebracht. In het dakvlak is een grote dakkapel in 
neorenaissancestijl met twee draairamen geplaatst. De dakkapel is voorzien van twee pilasters, 
wangen en een hoofdgestel met geprofileerd fronton. 

Waardering 
Het object Regentesseplantsoen 13 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in 

de trant 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 
gemeentelijke monumentenlijst. 

Hoogachtend, 

De secretaris, De voorzitte~ 


