
iz-nummer 

ondeiwerp 

2003 .22305 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Van Bergen IJzendoorn park 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 2 1 OKT 2003 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

voor eensluidend afschrift 

- 1 . Il IN 101l!h 
Datum: 

Paraat: 

• de inhoud van de brief van 8 september 2003 nummer CH2003.545 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 2959 , welk object eigendom is van Gemeente 
Gouda, waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische 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 Van Bergen IJzendoornpark is van belang omdat: 
1) het een fraai voorbeeld is van een stadspark buiten de singels in de landschapsstijl zoals er velen rond 
1900 zijn opgetrokken; 
2) het samenspel tussen de bebouwing en de woningen perfect op elkaar is afgestemd ; 
3) de oorspronkelijke beplantingsstructuur, hoewel het park verschillende malen is opgehoogd, is 
gehandhaafd ; 
4) de stedenbouwkundige ligging van groot belang 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 te kennen heeft gegeven geen bezwaar tegen aanwijzing te hebben; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeente lijk 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 
restaurat iebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4 1 van bovengenoemde Monumenten nota; 

• 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 Bergen IJzendoornpark, . 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 2959; ' · · -· ' 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 

2 3 OKT 2003 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2003.22305, van datum Z 3 Ol(T Z003 

monumentnummer 757 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Bergen IJzendoornpark 

omschrijving van het monument 

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

Het oorspronkelijke deel van het park uit 1901 wordt aan de noordoostzijde begrensd door het Stationsplein 
en aan de zuidwestkant door de Winterdijk en de Van Strijenstraat. Het is aangelegd in de landschappelijke 
stijl die op dat moment in de mode was. Op diverse plaatsen zijn ingangen tot het park aangebracht. De 
hoofdingang bevindt zich bij het station. Het bestaat uit twee bakstenen pilaren in staand verband aan 
weerzijden van de weg. De basementen, de dorische kapitelen en de epistylia zijn uit hardsteen vervaardigd. 
Hierboven op is een staande leeuw met het Goudse stadswapen geplaatst. 
Slingerende paden zorgen voor een landelijke uitstraling. Twee houten bruggetjes zorgen voor een veilige 
overtocht over het water. De vijver is in een grillige, a-symmetrische vorm aangelegd. De weg Van Bergen 
IJzendoornpark die slingerend door het park heen loopt en waaraan de woningen liggen, vormde de 
scheiding tussen het park en het noordelijke deel ervan, wat in 1960 ingrijpend is veranderd . Op de 
overgang tussen deze delen ligt de vijfhoekige volière met grasparkieten . Op verschillende plaatsen zijn 
'clumps of trees' geplant. Deze zorgen voor de zichtassen. 
Het symmetrische Nieuwe Park bevat in het centrum een rechthoekige vijver die in het midden breder is dan 
aan de uiteinden. Hierin bevindt zich een rond eilandje met beplanting . De vijver wordt omringd door een 
grasveld in een ovale vorm. Symmetrisch gesitueerde wandelpaden omsluiten het geheel. Op diverse 
plaatsen zijn rozenperken in het grasveld aangelegd. Langs de lange zijden zijn jonge bomen geplant, terwijl 
op de kopse kanten oudere exemplaren staan. Het geheel wordt door een weg omsloten. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 

Een plattegrond van het huidige Van Bergen IJzendoornpark. De rode pijl geeft de locatie van de volière 
aan. 

De beplanting van beide parken bestaat uit linden, iepen, platanen, trompetbomen, moerascipressen , 
berken, paardenkastanjes, walnootbomen, essen , lijsterbessen, esdoorns in verschillende soorten, beuken , 
acacia's, tulpenbomen

1 
treurwilgen, fluweelbomen, amberbome n, v leugelnoten, popul ieren en vele soorten 

heesters en coniferen. 

1 De oude ontwerptekening is aanwezig bij het Streekarchief Hollands-Midden, maar is van een te slechte kwaliteit dat 
deze niet meer reproduceerbaar is. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoompark 

/ 

Gezichten op het huidige Van Bergen IJzendoornpark 
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beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

dlv-nummer 563150 

onderwerp correctie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingenbesluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 2003.22305 d.d. 23 oktober 2003 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk 
Monument' gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

757 
Van Bergen IJzendoornpark 
gemeente Gouda GDA 01 H 2959 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Het Van Bergen IJzendoorn park bestaat uit twee delen , die worden gesche iden door de Van Strijen straat. 
Dit zijn (grotendeels) de kadastrale percelen H 2959 en H 3440. In het besluit is verzuimd het gedeelte ten 
westen van de Van Strijenstraat onder de kadastrale gegevens op te nemen. Bovendien zijn delen van 
percelen die aan het kadastrale perceel H 2959 grenzen en ook onder de beperk ing vallen, onvermeld 
gebleven . Ook de bomenrij aan de Van Beverninghlaan die grenst aan het park valt onder de bescherming . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking 'Gemeente lijk Monument' met betrekking tot het Van Bergen 
IJzendoorn park te worden gevestigd op de kadastrale percelen GDA 01 H 2959 gedeeltelijk, H 3440 
gedeeltelijk , H 3284 gedeeltelijk en H 1780 gedeeltelijk , zoals aangegeven op bijgevoegde kaart. 

Afgegeven d.d. 1 oktober 2009. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Goud , 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelinq Gebi dson ikkeling, 

gemeente 
gouda 
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Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een 
bezwaarschr ift indienen bij het College van burgemeester 
en wethouders van Gouda. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijv ing van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening . 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op we lk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders , Centraal Juridische 
Afdeling , Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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., __ 

omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

Adres 
Van Bergen IJzendoompark 

Kadastraal bekend 
Sectio H 
Nummor(s) 2959 , 1780, 3284 en 3440 allen gedool l 
Nunvr,er(s) 


