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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 20 mei 1998, nr. MC98.646, van de Monumentencommissie 

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

Regentesseplantsoen 23-24, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 2282 en 
3525 (huisnr. 23), welk object eigendom is van __________________ ___, 

______________________ nummer. 3524 (huisnr. 23) welk object 

eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda 

(eigendom belast met recht van erfpacht) en van .__-:_-_-_-_-_-_-_-_-------------
__________________________ .... (recht van erfpacht), nummer 

3526 (huisnr. 24), welk object eigendom is van de gemeente Gouda (dienst VEO), Klein Amerika 
20, 2806 CA Gouda (eigendom belast met recht van erfpacht) en van _________ __. 
______________________________ _, (recht van erfpacht), 

nummer 3527 (huisnr. 24), welk object eigendom is van _______________ __, 

------~------------------ • is gebleken dat -het object 
------=-""';-'-- """è1:1ltuurhistorische wiràr.de heeft, zoals beschrevë t't1rï de bfjgëv"'oêgd1Fr'tftienge'vlfnde rb'É?schrij~ing; ·_ · '_·;;_"i · 

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 23-24 is van belang omdat: 

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

eeuw in de stijl van de nieuwe kunst; 

2] de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] 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 1 

heeft; ' 

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

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben 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 Monumèntennota; 

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 23-24, kadastraal be

kend gemeente Gouda, sectie .B, nummer(.s):_,izs.i, ::--3525 en,3.Q.24 (huisnr. 23), 3526 _ en 
352 7 (hui~n-r .24), -op de lijs~ als be.do~1ri; .artik~Ï' 3; ~ e;r ·~·t; "'îid ;~~ , de Monume~ten-

verordening; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

1 GOUDA, 21. Juu 1qgs 
ter en wethouders voornoemd, 

L- VERZONDEN 2 8 AUG. 1998_ 
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De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over 
Regentesseplantsoen 23-24 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 23-24 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 betreft een dubbel woonhuis dat in 1913 in opdracht van E. Arends werd gebouwd naar het 
goedgekeurde ontwerp voor twee herenhuizen van J. van Gent. 

B esch riivinq 
Regentesseplantsoen 23 
Woonhu is uit 1915-1916, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping . 
Het bezit een bakstenen gevel met spekbanden in geglazuurde baksteen met een hardstenen 
borstwering en links een hoekrisaliet. Het platte dak bezit dakschilden die zijn gedekt met rode 
tuiles-du-Nord. 



De begane grond bezit links een gekoppeld kozijn met deur, kalf, bovenlicht en twee zijlichten. Het 
bovenlicht bezit een drieruits roedenverdeling. Erboven is een natuurstenen latei gemetseld 
waarboven een terugliggend gevelvlak dat is afgezet met een bloklijst. Links van het deurkozijn 
bevindt zich een gevelsteen waarop staat 'DE EERSTE STEEN GELEGD/ DOOR/ HERMAN 
ARENDS/ 1 oct 1913'. 
Rechts bevinden zich twee vensters. De oorspronkelijke schuifvensters zijn vervangen door boven
en onderramen met ventilatieroosters. 
De verdieping bezit links een schuifvenster waarvan het bovenraam een achtruits roedenverdeling 
heeft. Rechts bevindt zich een gekoppeld kozijn met in het midden twee deuren, kalf en bovenlicht 
met veertienruits roedenverde ling en aan weerszijden daarvan een smal schuifraam waarvan het 
bovenraam een vierruits roedenverdeling bezit. De deuren komen uit op een houten balkon 
gedragen door twee consoles. Tussen deze consoles is een sierschoor geplaatst. Het balkon heeft 
een oorspronke lijk houten hekwerk. Boven het kozijn is een luifel met lessenaarsdak aangebracht, 
gedragen door gedecoreerde schoren. Boven de vensteropeningen zijn segmentbogen in 
geglazuurde baksteen gemetse ld, met natuurstenen sluitstenen. 
De zolderverdieping bezit links een horizontaal geplaatst venster met twee draairamen en rechts 
een getoogd venster met drie schuiframen . 
Het linker geveldeel is aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst op klossen. Het rechter 
geveldeel bezit een topgevel. Hierachter bevindt zich een ruimte van slechts circa anderhalve 
meter diep. Dit deel is gedekt door een zadeldak wat aan beide zijden wordt afgesloten door een 
windveer. 

Regentesseplantsoen 24 
Woonhuis uit 1915-1916, bestaande uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. 
Het bezit een bakstenen gevel met spekbanden in geglazuurde baksteen en een hardstenen 
borstwering. De gevel is links voorzien van een hoekrisaliet. Het platte dak bezit dakschilden die 
zijn gedekt met rode tuiles-du-Nord. De begane grond bezit links een gekoppeld kozijn met deur, 
kalf, bovenlicht en twee zijlichten. Het bovenlicht bezit een drieruits roedenverdeling. Erboven is 
een natuurstenen latei gemetseld waarboven een terugliggend gevelvlak dat is afgezet met een 
bloklijst. Rechts bevinden zich twee schuifvensters. 
De verdiep ing bezit links een schuifvenster waarvan het bovenraam een achtruits roedenverdeling 
bezit. Rechts bevindt zich een gekoppeld kozijn met twee deuren, een kalf, een bovenlicht met 
veertienruits roedenverde ling en aan weerszijden daarvan een smal schuifraam waarvan het 
bovenraam een vierruits roedenverdeling heeft. De deuren komen uit op een houten balkon 
gedragen door twee consoles. Tussen deze consofes is een sierschoor geplaatst. Het balkon heeft 
een oorspronkelijk houten hekwerk. Boven het kozijn is een luifel met schilddak aangebracht, 
gedragen door gedecoreerde schoren. Boven de vensteropeningen zijn segmentbogen in 
geglazuurde baksteen gemetseld, met natuurstenen sluitstenen. 
De zolderverdieping bezit links een schuifvenster waarvan het bovenraam een achtruits 
roedenverdeling bezit en rechts een horizontaal geplaatst getoogd venster met klapraam. 
Het linker geveldeel heeft een hoog opgaande lijstgevel met daarin een venster waarvan het 
onderste deel is dichtgezet en het bovenraam een achtruits roedenverdeling beztit. Dit geveldeel is 
aan de bovenzijde afgesloten door een gootlijst op klossen en wordt gedekt door een tentdak met 
piron. 
Het rechter geveldeel bezit een brede topgeve l met schouders die wordt afgesloten door een 
gootlijst op klossen. 

Waardering 
Het object Regentesseplantsoen 23-24 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 nieuwe kunst; 
2] de gevelindelirig evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4] 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, 

q_e secretaris, De voorzitter, 


