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• de inhoud van de brief van 7 april 2003 nummer CH2003.506 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 14 t/m 23 
even/oneven, kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1171, 1338, 1081, 1182, 1181, 
1119, 1336, 1076, 1090 en 1337, welk object eigendom is van 
- de heer P.C. Hermans en mevrouw M.C.W. Stijntjes, Van Beverninghlaan 14, 2801 AE Gouda (nr.14) 
- de heer F.Th.A. van Maarseveen, Van Beverninghlaan 15, 2801 AE Gouda (nr.15) 
- de heer A.G. den Haan, Van Beverningh laan 16, 2801 AE Gouda (nr.16) 
- de heer E.M. van Dam en de heer C. de Vries, Van Beverninghlaan 17, 2801 AE Gouda (nr. 17) 
- de heer D. Buitendijk en mevrouw G de Rijke, Van Beverninghlaan 18, 2801 AE Gouda (nr . 18) 
- de heer A.J.C.M . van Loon en mevrouw T. Noteboom, Van Beverninghlaan 19, 2801 AE Gouda (nr. 19) 
- erven van wijlen de heer J. Schouten p/a de heer A.J. Schouten, Van Beverninghlaan 20, 2801 AE 
Gouda (nr. 20) 
- mevrouw L.L. Lim, Van Beverninghlaan 21, 2801 AE Gouda (nr. 21) 
- de heer F.J. Krol en mevrouw J. Jonger ius, Van Beverninghlaan 22, 2801 AE Gouda (nr. 22) 
- de heer J.A. de Keijzer, Van Beverninghlaan 23, 2801 AE Gouda (nr. 23), 
waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde 
redengevende beschrijv ing; 

• het feit dat het object aan de hand van de criteria voor de Lijst van Jongere Bouwkunst, zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistor ische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
De objecten Van Beverninghlaan 14-23 zijn van belang, omdat: 
1) het fraaie voorbeelden zijn van panden in Jugendstil die staan in een straat waarvan vrijwe l alle 
huizen in deze Jugendstil zijn opgetrokken en zo een bijzondere gevelwand en een sterke eenheid 
vormen; 
2) ze kenmerken bevatten van de in Nederland voorkomende geometrische Jugendstil , zoals het 
kleurgebruik en tegeltableaus; 
3) de woning voldoet aan het dan heersende won ingtype met een smalle en een brede beuk; 
4) de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is, evenals de detaillering; 
5) het aanbrengen van de tegeltablea us en de sgraffito-techniek met veel vakmanschap is uitgevoerd. 

• het fei t dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventar isatie Project; 

• het feit dat de· bouwkundige toestand van het object goed is; 
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• het feit dat de eigenaars van de nrs. 18, 19, 21, 22 en 23 geen gebruik hebben gemaakt van de 
mogelijkheid hun mening kenbaar te maken en g,een bezwaar tegen aanwijzing te kennen hebben 
gegeven; 

• het feit dat de eigenaars van de nrs. 14, 16, 17 en 20 zijn gehoord en te kennen hebben gegeven geen 
bezwaar tegen aanwijzing te hebben; 

• het feit van de eigenaar van nr. 15 is gehoord en zijn mening afhankelijk wil stellen van een samen te 
stellen overzicht van ingrepen waarvoor vergunning nodig is; 

• Jlet feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

• het feit dat door de eigenaars c.q. gebruikers gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 .1 van bovengenoemde Monumentennota; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2002 van toepassing is; 

• de Monumentenverordening; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 14 t/m 23 
even/oneven, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1171, 1338, 1081, 1182, 1181, 
1119, 1336, 1076, 1090 en 1337; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van ":: 3 JUN 2003 

rs. A.W.M. de.Bever 
--..,.-.,.__ , burgemeester 

mr. J. Warners 
Loco-burgemeester 

verzonden: O 4 JUN 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003 .10821, van datum 3 JUN 2003 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

monumentnummer 739 

plaatselijke aanduiding : Gouda 
Van Beverningh laan 14 t/m 23 even/oneven 

omschr ijving van het monument 

Van Beverninghlaan 14 
Dit pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het is drie traveeên breed met een brede en een smal le 
beuk . Het geheel is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand verband met een rode voeg. Het pand 
bevat een plint van grijs geverfde baksteen, wat natuursteen imiteert. Het zadeldak is bedekt met rode Tuile 
du Nord. De smalle beuk, links, bevat een voordeur met een bovenlicht die door twee treden te bereiken is. 
In de brede beuk zijn de kamers gesitueerd . De smalle beuk heeft het uiterlijk van een toren gekregen 
waardoor er drie bouwlagen in konden ·worden ondergebracht. 
Voor de vensters is gekozen voor schuifvensters, de zogenoemde B-vensters. De erker in de brede beuk op 
de tweede bouwlaag bestaat uit vaste vensters en schuifvensters. Deze erker rust op natuurstenen lateien. 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 t/m 5 

kadastra le tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aa nduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

nr.14 de heer P.C. Hermans en mevrouw M.C.W. Stijntjes 
nr. 15 de heer F. Th"A. van Maarseveen 
nr. 16 de heer A.G. den Haan 
nr. 17 de heer E.M. van Dam en de heer C. de Vries 
nr. 18 de heer D. Buitendijk en mevrouw G. de Rijke 
nr. 19 de heer A.J.C.M. van Loon en mevrouw T. Noteboom 
nr. 20 erven van wijlen de heer J. Schouten 
nr. 21 mevrouw L.L. Lim 
nr. 22 de heer F.J. Krol en mevrouw J. Jongerius 
nr. 23 de heer J.A. de Keijzer 

Gouda 

kad. H 

1171, 1338, 1081, 1182, 1181 , 1119 , 1336, 1076, 1090 en 1337 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 14 t/m 23 even/oneven 

De zolderverdieping bevat een loggia in de brede beuk. 
De zijgevel van Van Beverninghlaan 14 is opgetrokken uit witte baksteen in staand verband met een rode 
voeg. Zeven speklagen van rode verblendsteen doorbreken het geheel. Het torenmotief van de voorgevel 
wordt voortgezet in de zijgevel. Hierin zijn twee rondbogen van rode verblendsteen aangebracht met 
daarboven een kanteelmotief van rode en witte stenen. Naar de achtergevel loopt de zijgevel trapsgewijs af. 
Alle delen zijn voorzien van hetzelfde kanteelmotief. 
Op de eerste bouwlaag bevat de zijgevel halverwege twee smalle vensters. Op de overgang van de eerste 
naar de tweede bouwlaag zijn eenvoudige muurankers en een smal venster aangebracht. De tweede 
bouwlaag bevat tegen de achtergevel een smal klein venster en een groot schuifvenster met daarboven een 
segmentboog van rode verblendsteen. 

Van Beverninghlaan 14 

Van Beverninghlaan 15 
Dit pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het is drie traveeën breed met een brede en een smalle 
beuk. Het geheel is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand verband met een rode voeg. Het pand 
bevat eeo plint van grijs geverfde baksteen, wat natuursteen imiteert . Het zadeldak is bedekt met rode Tule 
du Nord. De smalle beuk, links, bevat een voordeur met een bovenlicht die door twee treden te bereiken is. 
In de brede beuk zijn de kamers gesitueerd . De smalle beuk heeft het uiterlijk van een toren gekregen 
waardoor er drie bouwlagen in konden worden ondergebracht. Op de eerste bouwlaag is hierin een voordeur 
in een portiek geplaatst. Deze portiek is ontstaan door een segmentboog. 
Voor de venst~rs is gekozen voor schuifvensters, de zogenoemde 8-vensters. In de erker, gelegen op de 
tweede bouwlaag in de brede beuk, is gebruik gemaakt van vensters met draairamen. Op de 
zolderverdieping van de brede beuk is een dakkapel geplaatst die een verspringende dakhoogte heeft. In de 
smalle beuk is op de zolderverdieping een loggia ontstaan. 

Van Beverninghlaan 15 

Van Beverninghlaan 16 
Dit pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het is drie traveeën breed met een brede en een smalle 
beuk. Het geheel is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand verband met een rode voeg. 
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vervo lg van de omschr ijving Van Beverninghlaan 14 t/m 23 even/oneve n 

Het pand bevat een plint van grijs geverfde baksteen , wat natuursteen imiteert. Het zadeldak is bedekt met 
rode Tuile du Nord. De smalle beuk, links , bevat een voordeur met een bovenlicht die door twee treden te 
bereiken is. In de brede beuk zijn de kamers gesitueerd. De smalle beuk heeft het uiterlijk van een toren 
gekregen waardoor er drie bouwlagen in konden worden ondergebracht. Op de eerste bouwlaag is hierin 
een voordeu r in een portiek geplaatst. Deze portiek is ontstaan door een segmentboog . 
Voor de vensters is gekozen voor schuifvensters, de zogenoemde 8-vensters. In de erker , gelegen op de 
tweede bouwlaag in de brede beuk, is gebruik gemaakt van vensters met draairamen. Op de 
zolderverdieping van de brede beuk is een dakkapel geplaatst die een verspringende dakhoogte heeft . De 
loggia op de zolderverdieping van de smalle beuk is 40 jaar geleden dichtgezet. 

( . 
,...,,. ...... """" ,__. "--'~- =·· -f<=·•"":r. Van Beverningh/aan 16-18 

Van Beve rninghl aan 17 
Dit pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder . Het is drie traveeên breed met een brede en een smalle 
beuk. Het geheel is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand verband met een rode voeg . Het pand 
bevat een plint van grijs geverfde baksteen, wat natuursteen imiteert. Het zadeldak is bedekt met rode Tule 
du Nord. De smalle beuk, links, bevat een voordeur met een bovenlicht die door twee treden te bereiken is. 
In de brede beuk zijn de kamers gesitueerd. De smalle beuk heeft het uiterlijk van een toren gekregen 
waardoor er drie bouwlagen in konden worden ondergebracht. Op de eerste bouwlaag is hierin een voordeur 
in een portiek geplaatst. Deze portiek is ontstaan door een segmentboog. 
Voor de vensters is gekozen voor schuifvensters, de zogenoemde 8-vensters. In de erker , gelegen op de 
tweede bouwlaag in de brede beuk, is gebruik gemaakt van vensters met draairamen. Boven de erker is een 
balkon ontstaan wat wordt omheind door een houten hek. Openslaande deuren die in een dichtgezette 
hoefijze rboog zijn ondergebracht, geven toegang tot het balkon. 

Van Beverninghlaan 18 
Dit pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. Het is drie traveeên breed met een brede en een smalle 
beuk. Het geheel is opgetrokken uit rode verblendstee n in staand verband met een rode voeg. Het pand 
bevat een plint van grijs geverfde baksteen, wat natuursteen imiteert. Het zadeldak is bedekt met rode Tule 
du Nord. De smalle beuk , links, bevat een voordeur met een bovenlicht die door twee treden te bereiken is. 
In de brede beuk zijn de kamers gesitueerd. De smalle beuk heeft het uiterlijk van een toren gekregen 
waardoor er drie bouwlagen in konden worden ondergebracht. Op de eerste bouwlaag is hierin een voordeur 
in een portiek geplaatst. Deze portiek is ontstaan door een segmentboog . Voor de vensters is gekozen voor 
schuifvensters, de zogenoemde 8-vensters. 
De verspringing van de rooilijn komt tot uiting in Van Beverninghlaan 18. De smalle beuk ligt in dezelfde lijn 
als de voorgaande woningen. De toegang tot het balkon in de smalle beuk boven de tweede bouwlaag 
springt naar achteren en volgt , samen met de brede beuk, de lijn van Van Beverninghlaan 19-23. 
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vervo lg van de omschrijving Van Beverningh laan 14 t/m 23 even/oneven 

Van Beve rninghlaan 19-23 Van Beverninghilaan 23 

Van Beverninghlaan 19 
Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder en is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand 
verband met rode voeg. Het is drie traveeên breed met een smalle en een brede beuk. Het gehee l is bedekt 
een zadeldak van geglazuurde rode Tuile du Nord. Dit wordt afgewisseld met groene Tuile du Nords in een 
zigzagpatroon. 

De voordeur met bovenlicht en toegangstrap van twee treden is in de eerste bouwlaag van de smalle beuk 
gesitueerd. In de brede beuk is op deze bouwlaag een erker aangebracht. Hierboven is een balkon 
gecreêerd. Dit balkon wordt omheind door een houten balust rade. Toegang tot dit balkon geven 
openslaande deuren die aan beide kanten zijn voorzien van vensters en bovenvensters. Op de 
zo lderverdieping van de brede beuk is een eenvoudige dakkapel aangebracht. Voor de vensters is gekozen 
voor schuifvensters, de zogenoemde 8-vensters. De rondboogvelden boven de deuren en vensters zijn 
versierd met afbeeldingen van vogels, vissen, bloemen en plantenranken in heldere kleuren. In de 
rechthoekige velden onder het dakoverstek is sgraffito-techniek toegepast. 1 

Van Beverninghlaan 20 
Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder en is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand 
verband met rode voeg. Het is drie traveeên breed met een smalle en een brede beuk. Het geheel is bedekt 
een zadeldak van geglazuurde rode Tuile du Nord. Dit word t afgewisseld met groene Tuile du Nords in een 
zigzagpatroon. De brede beuk bevat een steekkap en doorbreekt het zadeldak. 

De voordeur met bovenlicht en toegangstrap van twee treden is in de eerste bouwlaag van de smalle beuk 
gesitueerd. In de brede beuk is op deze bouwlaag een ,erker aangebracht. Hierboven is een balkon 
gecreêerd. Dit balkon wordt omheind door een houten balustrade en overkapt door een halfschilddak van 
rode Tuile du Nord. Toegang tot dit balkon geven openslaande deuren die aan beide kanten zijn voorzien 
van vensters en bovenvensters. Op dit balkon is een tweede balkon gecreêerd. Ook dit balkon wordt 
omheind door een houten balustrade . Openslaande deuren met bovenlichten komen hierop uit. De steekkap 
wordt omlijst door een windveer met uilenbord. Voor de vensters is gekozen voor schuifvensters, de 
zogenoemde 8-vensters. De rondboogvelden boven de deuren en vensters zijn versierd met afbeeldingen 
van voge ls, vissen, bloemen en plantenranken in heldere kleuren . In de rechthoekige velden onder het 
dakoverstek is sgraffito -techniek toegepast. 2 

1 Hiernaar is onderzoek gedaan door mevrouw E. Leenheer-Wessel. Een kopie hiervan is in het bezit van de gemeente 
Gouda. 

2 
Hiernaar is onderzoek gedaan door mevrouw E. Leenhe er-Wessel. Een kopie hiervan is in het bezit van de gemeente 

Gouda . 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 14 t/m 23 even/oneven 

Van Beverningh laan 21 
Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder en is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand 
verband met rode voeg. Het is drie traveeên breed met een smalle en een brede beuk. Het geheel is bedekt 
een zadeldak van geglazuurde rode Tuile du Nord. Dit wordt afgewisseld met groene Tuile du Nords in een 
zigzagpatroon . 
De voordeur met bovenlicht en toegangstrap van twee treden is in de eerste bouwlaag van de smalle beuk 
gesitueerd . De brede beuk bevat op de tweede bouwlaag een balkon wat wordt omheind door een houten 
balustrade en overkapt door een lessenaarsdak van rode Tuile du Nord. Dit balkon is te bereiken door 
middel van openslaande deuren. Hierboven is wederom een balkon ontstaan. Toegang hiertoe geven ook 
hier openslaande deuren. Voor de vensters is gekozen voor schuifvensters, de zogenoemde B-vensters . De 
rondboogvelden boven de deuren en vensters zijn versierd met afbeeldingen van vogels, vissen, bloemen 
en plantenranken in heldere kleuren. In de rechthoeki ge velden onder het dakoverste k is sgraffito -techniek 
toegepast. 3 

Van Beverninghlaa n 22 
Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder en is opgetrokken uit rode verblendsteen in staa nd 
verband met rode voeg. Het is drie traveeên breed met een smalle en een brede beuk. Het geheel is bedekt 
een zadeldak van geglazuur de rode Tuile du Nord. Dit wo rdt afgewisseld met groene Tuile du Nerds in een 
zigzagpatroon . De brede beuk bevat een steekkap en doorbreekt het zadeldak. 
De voordeur met bovenlicht en toegangstrap van twee treden is in de eerste bouwlaag van de smalle beuk 
gesitueerd. In de brede beuk is op deze bouwlaag een erker aangebracht. Hierboven is een balkon 
gecreêerd . Dit balkon wordt omheind door een houten balustrade en overkapt door een halfschilddak van 
rode Tuile du Nord. Toegang tot dit balkon geven openslaande deuren die aan beide kanten zijn voorzien 
van vensters en bovenvensters. Op dit balkon is een tweede balkon gecreêerd. Ook dit balkon wordt 
omheind door een houten balustrade. Openslaande deuren met bovenlichten komen hierop uit. De steekkap 
wordt omlijst door een windveer met uilenbord . Voor de vensters is gekozen voor schuifvensters, de 
zogenoemde 8-vensters. De rondboogvelden boven de deuren en vensters zijn versierd met afbeeldingen 
van vogels , vissen, bloemen en plantenranken in heldere kleuren . In de rechthoekige velden onder het 
dakoverstek is sgraffito-techniek toegepast. 4 

Van Beverninghlaan 23 
Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder en is opgetrokken uit rode verblendsteen in staand 
verband met rode voeg . Het is drie traveeên breed met een smalle en een brede beuk. Het geheel is bedekt 
een zadeldak van geglazuurde rode Tuile du Nord. Dit wordt afgewisseld met groene Tuile du Nords in een 
zigzagpatroon. 
De voordeur met bovenlicht en toegangstrap van twee treden is in de eerste bouwlaag van de smalle beuk 
gesitueerd. De smalle beuk springt ten opzichte van het blok naar voren en krijgt hierdoor een torenachtig 
uiterlijk, bekroond door een tentdak. Door een lichte hoefijzerboog is een portiek ontstaan waarin de 
voordeur is ondergebracht. Hierboven, op de tweede bouwlaag, is een dubbel venster met draairamen 
aangebracht. Het bovenlicht van dit venster heeft een halfronde vorm. Onder het venster is een tegeltableau 
met het bouwjaar '1905' geplaatst. Doordat de toren op de zolderverdieping terugspringt, is een balkon 
ontstaan. Het wordt omheind door een bakstenen balustrade . 
Voor de over ige vensters is gekozen voor schuifvensters , de zogenoemde B-vensters . De rondboogvelden 
boven de deuren en vensters zijn versierd met afbeeldingen van vogels, vissen, bloemen en plantenranken 
in heldere kleuren . In de rechthoekige velden onder het dakoverstek is sgraffito-techniek toegepast. 5 

3 
Hiernaar is onderzoek gedaan door mevrouw E. Leenheer-Wessel. Een kopie hieNan is in het bezit van de gemeente 

Gouda. 

4 
Hiernaar is onderzoek gedaan door mevrouw E. Leenheer-Wessel. Een kopie hieNan is in het bezit van de gemeente 

Gouda. 

5 
Hiernaar is onderzoek gedaan door mevrouw E. Leenheer-Wessel. Een kopie hieNan is in het bezit van de gemeente 

Gouda. 
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