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Voor eensluidend afschrift.,., 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Paraat: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.645, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenl ijst van het object 

Regentesseplantsoen 20 -21, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 8, nummer 3522 

(huisnr. 20), welk object eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), Klein Amerika 20, 

2806 CA Gouda (eigendom belast met recht van erfpacht), en van de heer -------___________________________ ___. (recht van erfpacht), nummer 

8 3523 (huisnr 20), welk object eigendom is van de heer -------------~-" 
--- ....---- ---------------: ,, nummer 8 3520 (huisnr. 21), welk object 
eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda 

(eigendom belast met recht van erfpacht) en de erven van wijlen 
_______________ .... (recht van erfpacht), nummer B 3521 (huisn r . 21), 

welk object eigendom is van de erven van wijlen mevrouw ~--------------' 
is gebleken dat het :,::object ëi.!ltuurhisfü rffohe , -w~arde- heeft, zoals 

beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

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

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

kwa liteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Regentesseplantsoen 20-21 van belang omdat: 

1 J het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhu is uit het eerste kwart van de 

twint igste eeuw waar in elementen van de jugendstil en de nieuwe kunst zijn verwerkt; 

21 de gevelindel ing evenwichtig is; 

3] 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 geb ied van het bestemmingsplan Binnenstad West (gebied Turfmarkt 

e.o.); 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object ' staat de bestemm ing Wonen 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 
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dat de bouwkundige toestand van het object Regentesseplantsoen 20 redelijk is; 

dat de bouwkundige toestand van het object Regentesseplantsoen 21 goed is; 

dat de eigenaar van Regentesseplantsoen 21 gehoord is en heeft ingestemd met het voornemen 

tot dit besluit; 

dat de eigenaar van Regentesseplantsoen 20 niet verschenen is op de hoorzitting en geen 

bezwaar heeft gemaakt tegen het voornemen tot dit besluit; 

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. 

11. 

BESLUITEN: 

:::-· . ~ ':~.:.. -

over te gaan tot plaatsing van het object Regentesseplantsoen 20-21, kadastraal be-

kend gemeente Gouda, sectie 8, nummer(s) 3522 en 3523 (huisnr. 20), 3520 en 3521 

(huisnr.21), op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverorde

ning; 

vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, 2. t JU ll 1998 ' .;, . 

Burgemeester en wethouders voornoer,td, 
secrelaris. de buroemeester, 

.,_ VERZONOË'N· 2 8 AUG. 1998 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Regentesseplantsoen 20-21 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 20-21 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. 
Dubbel woonhuis gebouwd in 1913 naar een in mei 1912 goedgekeurd ontwerp. 

Beschrijving 
Dubbel woonhu is, waarschijnlijk uit 1913, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een 
zolderverdieping . Het bezit een bakstenen gevel met spekbanden met een hardstenen borstwering 
en een plat dak waarvan het voorschild is gedekt met rode geglazuurde tuiles-du-Nord. De overige 
schilden zijn gedekt door gesmoorde oude Hollandse pannen. 
Links en rechts bevinden zich een hoekrisaliet. Beide woningen zijn aan elkaar gespiegeld. Hier 
wordt nummer 21 beschreven. 



\ 

Nummer 21 
De begane grond bezit links een kozijn met een deur, kalf en bovenlicht en rechts twee 
schuifvensters. 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 borstwering van de begane grond is voorzien van de tekst 'DE EERSTE STEEN/ 
GELEGD/ DOOR/ HERMAN ARENDS/ 1 OCT 1912'. 
De verdieping bezit links één en rechts twee schuifvensters . Boven alle gevelopeningen zijn 
segmentbogen met natuurstenen aanzet- en sluitstenen gemetseld. Alle boogvelden van de begane 
grond en de verdieping zijn gevuld met blad- en bloemmotieven in groen en wit. Alle bovenramen 
bevatten glas-in-lood. 
De risaliet bezit een tuitgevel die wordt afgesloten door trapsgewijs gemetselde natuurstenen 
blokken en een natuurstenen band. In het midden van de topgevel is een rondboogvormig venster 
aangebracht met stolpramen en een bovenraam. In de top is een sieranker aangebracht. Op de tuit 
bevond zich oorspronkelijk een gebogen fronton. Dit is thans alleen nog bij nummer 20 aanwezig. 
De topgevel sluit met een zadeldak gedekt met grijze kruispannen aan op het hoofddak. Het 
rechter geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde lijst waarboven 
paarsgewijze gedecoreerde klossen zijn geplaatst, die de geprofileerde gootlijst steunen . Tussen 
de klossen is siermetselwerk aangebracht. In het dakvlak is een kleine dakkapel geplaatst, met een 
spits, ver overkragend tentdakje en een draairaam. 

De linker zijgevel van nummer 21 is blind, opgetrokken in gele baksteen, rode bakstenen 
spekbanden en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op de muur. Tegen de 
achtergevel is een aanbouw met plat dak en houten hekwerk geplaatst. 

Waardering 
Het object Regentesseplantsoen 20-21 van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis uit het eerste kwart van de twintigste 

eeuw waarin elementen van de jugendstil en de nieuwe kunst zijn verwerkt; 
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~ 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders nr.98.12148 , van 2 .1-JULI 1998 

Monumentnummer: 673 

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

OMSCHRINING VAN HET MONIBvIENT. 
e entesse Iantsoen 20-21 
ubbel woonhuis, waarschijnlijk uit 1913, bestaande uit een begane grond, een verdieping e 

en zolderverdieping. Het bezit een bakstenen gevel met spekbanden met een hardstene 
orstwering en een plat dak waarvan het voorschild is gedekt met rode geglazuurde tuiles-du
ord. De overige schilden zijn gedekt door gesmoorde oude Hollandse pannen. 
inks en rechts bevinden zich een hoekrisaliet. Beide woningen zijn aan elkaar gespiegeld. 
ier wordt nummer 21 beschreven. 

ummer 21 
e begane grond bezit links een kozijn met een deur, kalf en bovenlicht en rechts twe 

chuifvensters. De borstweringen van de begane grond en de verdieping worden aan d 
ovenzijde afgesloten door een lijst, die tevens als waterdorpel voor de erboven gelege 
ensters fungeert. De borstwering van de begane grond is voorzien van de tekst 'DE 
ERSTE STEEN/ GELEGD/ DOOR/ HERMAN ARENDS/ 1 OCT 1912'. 
e verdieping bezit links één en rechts twee schuifvensters. Boven alle gevelopeningen zij 

'egmentbogen met natuurstenen aanzet- en sluitstenen gemetseld. Alle boogvelden van d 
egane grond en de verdieping zijn gevuld met blad- en bloemmotieven in groen en wit. All 
ovenramen bevatten glas-in-lood. 

... igenaar( s): 

Recht van erfpacht: 

Zakelijk g rechtigde: 

Gemeente: Gouda 
Sectie: B 

Vervolg omschrijving op pagina 2 

KADASTRALE TENAAMSTELLING · 

KADASTRALE AANDUIDING 

Nummer(s): 3522 (huisnr. 20), 3523 (huisnr.20), 3521, (huisnr.21), 3520 (huisnr.21), 



Vervolg omschrijving Regeotesseplantsoen 20-21 

De risaliet bezit een tuitgevel die wordt afgesloten door trapsgewijs gemetselde natuurstenen 
blokken en een natuurstenen band. In het midden van de topgevel is een rondboogvormig 
venster aangebracht met stolpramen en een bovenraam. In de top is een sieranker aange
bracht. 
Op de tuit bevond zich oorspronkelijk een gebogen fronton. Dit is thans alleen nog bij 
nummer 20 aanwezig. De topgevel sluit met een zadeldak gedekt met grijze kruispannen aan 
op het hoofddak. Het rechter geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een geprofileerde 
lijst waarboven paarsgewijze gedecoreerde klossen zijn geplaatst, die de geprofileerde 
gootlijst steunen. Tussen de klossen is siermetselwerk aangebracht. In het dakvlak is een 
kleine dakkapel geplaatst, met een spits, ver overkragend tentdakje en een draairaam. 
De linker zijgevel van nummer 21 is blind, opgetrokken in gele baksteen, rode bakstenen 
spekbanden en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een bakgoot op de muur. Tegen de 
achtergevel is een aanbouw met plat dak en houten hekwerk geplaatst. 


