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lz-nummor 

onderwerp 

2003.10841 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Van Beverninghlaan 38 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

Voor eensluidend afschrift 
- 1 JUN 2006 

Datum: 

Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 7 april 2003 nummer CH2003.511 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 38, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1297, welk object eigendom is van de heer 
.......,_...,..,.--,---,---~----~-~------~ · waaruit blijkt dat het object 
cultuurhistoris~he waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• 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 cultuurhistorische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
Het object Van Beverninghlaan 38 is van belang, omdat: 
1) het een fraai voorbeeld is van ruim opgezette villa-architectuur die geïnspireerd is op koloniale 
bouwkunst zoals de veranda, de koepel en het kuifstuk die een exotische herkomst verraden; 
2) de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is, evenals de detaillering; 
3) de ligging markant naast het van Bergen ljzendoornpark is; 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project; 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen aanwijzing te 
hebben; 

• het 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 eigenaar c.q. gebruiker 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; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Beverninghlaan 38, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1297; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Buroemeestererrwe.thouders voornoemd. 

verzonden: Q 4 JUN 1U01 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.10841, van 3 JUN ZOOJ 

monumentnummer 743 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Beverninghlaan 38 

omschrijving van het monument 

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

Deze villa, beter bekend als Villa Honk, heeft een symmetrische plattegrond en staat met de voorgevel naar 
de Nieuwe Gouwe O.Z. gericht. Het is opgetrokken uit bruine baksteen, met witte vlakken op de tweede 
bouwlaag, in staand verband. Het pand, bestaande uit twee bouwlagen en een zolder, wordt bekroond met 
twee schilddaken op de zijvleugels, een hoger schilddak bevindt zich op de dwarsvleugel aan de achterzijde 
van de villa . Alle daken zijn bekleed met rode Tuile du Nord. In het midden van het dak van de dwarsvleugel 
is een torenachtig element geplaatst. Het dakje bestaat uit rode schubachtige dakpannen. Op zuiltjes rust 
een koepeltje wat bekleed is met lood. 

De voorgevel is in het midden voorzien van een veranda die naar de voordeur toe leidt. Deze veranda 
bestaat uit een verhoogde loopvloer die te bereiken is door een hardstenen trap van vier treden . De 
balustrade bestaat uit hardsteen. Hierop rusten houten zuiltjes met geometrische kapitelen. Hier boven op is 
een uitkragend plat dak aangebracht. Een opening in het midden van het dak zorgt voor de benodigde 
lichttoevoer. Aan de linkerzijde is de veranda uitgebreid door de bouw van een serre, bestaande uit hoge 
vensters met bovenlicht. De rechterzijde bevat een driestrooksvenster met schuiframen en bovenramen met 
roedenverdeling. 
Hierachter ligt de voordeur met bovenlicht in de nis die wordt gevormd door de twee zijgevels. Aan beide 
zijden wordt het geflankeerd door een smal venster en een vierkant venster. Allen zijn ze voorzien van 
roedeverdeling. Boven de veranda is in de tweede bouwlaag op identieke zuilen een kuifstuk aangebracht. 
Hieronder is een balkon met een hardstenen en houten balustrade gecreêerd. De toegangsdeuren met 
roedenverdeling bevinden zich in de zijden van een ·naar binnen gekeerde driehoekige erker. In het midden 
van deze 'erker' is een driestrooksvenster, zoals die al eerder genoemd is, aangebracht. Aan beide zijden 
van dit middendeel is een dakkapel van twee vensters met draairamen geplaatst. 
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vervolg van de omschrijving Van Beverninghlaan 38 

Het linkerdeel van de woning bevat een driestrooksvenster voorzien van schuifvensters en bovenramen met 
roedenverdeling . Het venster in het rechterdeel is ident iek, maar bestaat uit twee stroken. 
De rechterzijgevel bevat op de eerste bouwlaag een driestrooksvenster met schuifvensters en bovenramen 
met roedenverdeling. Daarnaast is een rechthoekige erker aangebracht. Deze is een schuifvenster diep en 
een vierstrooksvenster breed . Wederom hebben de bovenramen een roedenverdeling. Hiernaast is een deur 
onder een halfronde luifel aangebracht. Deze deur wordt geflankeerd door twee kleine vensters . Op de 
tweede bouwlaag bevat de gevel twee driestrooksvensters, waarvan er een korter is, en een 
tweestrooksvenster. Alledrie hebben ze bovenramen met roedenverdeling. Op het dak is een dakkape l 
aangebracht en een schoorsteen, bestaande uit bruine en witte baksteen, is op de overgang van zijgevel 
naar achtergevel geplaatst. 
De linkergevel bevat, op de eerste bouwlaag , een uitkragende serre van vensters met bovenramen van glas
in-lood. Links daarvan is een driestrooksvenster, identiek aan de vorigen , aangebracht. Daarnaast bevinden 
zich een rechthoekige erker, zoals die voorkomt in de rechterzijgevel, en een tweestrooksvenster met 
bovenramen met roedenverdeling. Op de tweede bouwlaag komt dit venster voor aan de linker- en 
rechterkant. Daartussen geeft een tweestrooksvenster met daarnaast een deur toegang tot een balkon. 
Deze is bovenop de erker van de eerste bouwlaag gecreêerd . De balustrade bestaat uit opengewerkt 
bakstenen metselwerk. 

Op het dak bevinden zich een dakkapel van vier vensters met roeden en twee dakvensters. Een 
schoorsteen is geplaatst op de overgang van de linkerzijgevel naar de achtergevel. 
In de achtergevel springt het middendeel ten opzichte van de zijvleugels iets terug. Hierdoor ontstaat een nis 
die wordt opgevuld door een garage/ schuur met een uitkragende daklijst en de toegangen aan de korte 
zijden . Ditzelfde middendeel is hoger dan de zijvleugels en wordt afgesloten door een gootlijst. Het linkerdeel 
bevat, op de eerste en de tweede bouwlaag, een tweestrooksvenster met bovenramen in roedenve rdeling. 
Op de eerste bouwlaag is naast het venster een deur aangebracht. In het rechterdeel zijn een 
driestrooksvenster en een tweestrooksvenster, zoals die eerder genoemd zijn, geplaatst. Het middendeel 
bevat, op de tweede bouwlaag , een driestrooksvenster en een enkel venster, beiden met bovenramen en 
roedenverdeling. De zolderverdieping bevat twee driestrooksvensters met roedenverdeling. 
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