
beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 
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correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 2004.18337 d.d. 13 juli 2004 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk 
Monument' gevest igd, met de volgende gegevens : 

770 monumentnummer 
adres Van Bergen IJzendoornpark 1-3 oneven 
kadastraal perceel gemeente Gouda GDA 01 sectie H 1719 en H 1721 

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

De schuur, behorend bij het adres Van Bergen IJzendoorn park 1 bevindt zich zowel op het perceel H 1719 
als op het perceel H 1720. De beperking Gemeentelijk Monument is daarom ook van toepass ing op het 
perceel H 1720. 

besluit: 
Op grond van bovenstaande : 

- de bescherm ing van het gemeentelijk monument Van Bergen IJzendoorn park 1-3 wordt uitgebre id met het 
perceel gemeente Gouda, GDA 01 sectie H 1720. 

Afgegeven d.d. 12 februari 2008 . 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van G a, 
namens dezen, 
Het hoofd van de afdelin~ebj,e sontwikkel ing, 

gemeente 
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lz-nummer 

onderwerp 

2004.18337 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Van Bergen IJzendoornpark 1-3 

burgemeester en wethouder s van gouda 

Gelezen het advies d.d. 13 juli 2004 

Gelet op 

besluit van 
burgemeest er en 
wethouders 

Voor eensluidend afschrilt 

Datum: 1 1 UL 2006 

i.---
Paraat: 1 

• de· inhoud van de brief van 29 juni 2004 nummer CH2004.530 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark 1-3, 
kadastraal bekend emeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1719 en 1721, welk object eigendom is van: 
- de heer ___ (eerder genaamd ________ ), Van Bergen IJzendoornpark 1 te Gouda 
(eiqenaar van dit adres) en 

(eigenaars van dit adres) , 
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 object Van Bergen IJzendoornpark 1-3 is van belang, omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van vroeg 20e eeuwse woonhuisarchitectuur met Art-Nouveau en Chaletstijl 
kenmerken (o.a terug te vinden in de loggia's , de balusters, de gevelversiering en de gevelbeêindiging); 
2. het een grotendeels authentieke en gave gevel bezit, met een evenwichtige gevelindeling; 
3. het een rijk gedecoreerde gevel bezit, waarvan de detailleringen nog grotendeels intact zijn ; 
4. het deel uitmaakt van de karakteristieke hoekbebouwing langs het Van Bergen IJzendoornpark en 
daarom ensemblewaarde bezit; 
5. het deel uitmaakt van landelijke aandoende bebouwing in een parkachtige omgeving . 

• 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 redelijk tot goed is; 

1) het feit dat de eigenaren zijn gehoord en dat deze geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen hebben 
gegeven ; 

" het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verander ing van het 
object en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

o 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; 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.18337, van · 13 JUL 2004 

monumen tnummer 770 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Bergen IJzen doornpark 1-3 1. o/ u tJ'ê.,vf) 

omschrijving van het monument 

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

De in 1912 gebouwde dubbele villa met aan Art-Nouveau en Chaletstijl verwante kenmerken , maakt deel uit 
van de voornamelijk vroeg 20e eeuwse karakteristieke bebouwing langs het Van Bergen IJzendoornpark dat 
recent is aangewezen als gemeentelijk monument. 
Het dubbele woonhuis met symmetrische voorgevel bestaat uit een begane grond, een verdieping en een 
zolder en is op te delen in vier beuken . De middelste twee beuken worden bekroond door een schildak en 
bevatten aan de voorzijde een hoger opgaande middenpartij met lijstgevel onder een plat dak . De 
middenpartij wordt aan beide zijden geflankeerd door een brede beuk onder een zadeldak, dwars op de 
weg : Het dak van het rechter woonhuis is gedel<t met rode Tuile-du-Nord . De dakbedekking van het linker 
dak is vervangen doo r rubberoid daksingels. Het pand bezit witgepleisterde geve ls, waarlangs een iets 
vooruitspringende plint is aangebracht. Ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de vensters worden 
de gevels geaccentueerd door horizontale, gemetselde banden. De hoeken van het pand worden 
geaccentueerd door een bloktanddecoratie . De rechtgesloten vensters bezitten nagenoeg allemaal een 
segmentboog met een witgepleisterd boogveld . De plint , rollagen, banden , gevelhoeken, bogen en 
balustraden zijn uitgevoerd in rode strengperssteen . Onder alle vensters zijn vensterbanken van groen 
geglazuurde baksteen aangebracht. · ......,~~--,..r--, 

vervolg van omschr ijving op pagina 2 t/m 4 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornp ark 1-3 

Van Bergen IJzendoornpark 1 
De woning beslaat de twee linker beuken van de dubbele villa en is gespiegeld aan Van Bergen 
IJzendoornpark 3. De beschrijving is per beuk, van onder naar boven gemaakt. 

De voorgevel van de brede beuk bezit een driezijdige erker met schuine zijden, waarin schuifvensters met 
een houten kalf zijn aangebracht. De pilasters op de hoeken zijn naar boven toe doorgetrokken. 
Tussen de pilasters zijn witgeschilderde natuurstenen deklijsten geplaatst, waardoor een lage borstwering 
rond het erkerplat is ontstaan. De verdieping bevat een samengesteld venster, met links en rechts een smal 
schuifraam en in het midden een dubbel draairaam met bovenraam en houten kalf. De zolder bevat een 
getrapt samengesteld venster met schuiframen, waarboven rollagen zijn aangebracht. De topgevel wordt 
aan de bovenzijde afgesloten door overstekend dakvlak, versierd met eenvoudig gesneden houten 
windveren en bekroond door een makelaar met ligger. Het dakoverstek is gesteund op houten schoren. De 
entree van de woning bevindt zich in de voorgevel van de smalle beuk van de hoger opgaande middenpartij 
in een inpandig, witgepleisterd rondboog portiek. De orginele toegangsdeur met Art-Nouveau raamijzers en 
een bovenlicht, wordt aan beide zijden geflankeerd door een smal venster. Aan weerszijden van het portiek 
is een bloktanddecoratie aangebracht. Boven de entree, op de verdieping, bevindt zich een witgepleisterde 
loggia met segmentboog beëindiging , die wordt afgesloten door een balustrade met een witgeschilderde 
natuurstenen deklijst. Een enkele houten deur met venster en bovenlicht geeft toegang tot de loggia . De 

1 1 zolder van de smalle beuk bevat een venster met dubbel draairaam met bovenraam en houten kalf. De 
lijstgevel wordt afgesloten .door een bloktandfries, waarboven een natuurstenen deklijst en twee 
witgepleisterde balusters zijn geplaatst. Tussen de twee balusters is een smeedijzeren hekwerk 
aangebracht. 
Links tegen de zijgevel staat een witgepleisterde bakstenen serre met rechte hoeken. De twee zijgevels van 
de serre bevatten beiden een samengesteld venster met schuiframen, waarboven een rollaag is 
aangebracht. De voorgevel van de serre bevat een porte briseé met bovenlicht en links en rechts een smal 
schuifvenster, waarboven eveneens een rollaag is aangebracht. Langs de bovenrand van de serre is een 
houten lijst aangebracht, gesteund op_ houten klampen. Rechts naast de serre zijn twee vensters met 
bovenraam en houten kalf geplaatst. Een porte briseé met bovenlicht geeft toegang tot het balkon boven de 
serre, waarlangs een niet orgineel, gepotdekseld houten hekwerk is aangebracht. Ongeveer in het midden 
van de verdieping is een liggend venster met vast raam geplaatst, met daarnaast een smal schuifvenster. De 
gevel wordt afgesloten door een houten plansiergoot. Ongeveer halverwege het dakschild is een modern 
tuimelraam geplaatst. Voor in het dakschild staat een hoge witgepleisterde schoorsteen. 
De begane grond van de achtergevel is vanaf de openbareweg niet goed waarneembaar. De verdieping 
bevat in de smalle beuk één schuifvenster. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een houten 
bakgoot op klampen, welke doorloopt naar de brede beuk . In het dakschild van de smalle beuk staat een 
dakkapel met plat dak, waarin een venster met dubbel draairaam geplaatst is. De brede beuk bevat op de 
verdieping twee schuifvensters en op de zolderlaag een T-venster. De topgevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door overstekend dakvlak op houten klampen, versierd met eenvoudig gesneden houten 
windveren en bekroond door een makelaar met ligger. 

Links naast de woning, dwars op de weg, staat een klein witgepleisterd schuurtje van recentere datum. Het 
perceel wordt omgeven door een smeedijzeren spijlenhekwerk met een dubbel toegangshek 

Van Bergen IJzendoornp ark 3 
De woning beslaat de twee rechter beuken van de dubbele villa en is gespiegeld aan Van Bergen 
IJzendoornpark 1. De beschrijving is per beuk, van onder naar boven gemaakt. 
De entree van de woning bevindt zich in de voorgevel van de smalle beuk van de hoger opgaande 
middenpartij in een inpandig , witgep leisterd rondboog portiek. De orginele toegangsdeur met 
Art-Nouveau raamijzers en een bovenlicht, wordt aan beide zijden geflankeerd door een smal venster. Aan 
weerszijden van het portiek is een bloktanddecoratie aangebracht. Boven de entree, op de verdieping, 
bevindt zich een witgepleisterde loggia met segmentboog beëindiging, die wordt afgesloten door een 
balustrade met een witgeschilderde natuurstenen deklijst. Een enkele houten deur met venster en bovenlicht 
geeft toegang tot de loggia. De zolder van de smalle beuk bevat een venster met dubbel draairaam met 
bovenraam. 
De lijstgevel wordt afgesloten door een bloktandfries, waarboven een natuurstenen deklijst en twee 
witgepleisterde balusters zijn geplaatst. De rechter baluster is verlaagd . 

pagina 2 



vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoo rnpark 1-3 

De voorgevel van de brede beuk bezit een driezijdige erker met schuine zijden en schuifvensters. De 
bovenramen van de schuifvensters zijn gevuld met glas-in-lood . De pilasters op de hoeken van de erker zijn 
naar boven toe doorgetrokken. Tussen de pilasters zijn witgeschilderde natuurstenen deklijsten geplaatst, 
waardoor een lage borstwering rond het erkerplat is ontstaan . De verdieping bevat een porte briseé met 
bovenlicht en links en rechts een smal schuifvenster, waarvan de bovenramen gevuld zijn met glas-in-lood . 
In de bovenste bouwlaag is een getrapt venster met roedenverdeling in de bovenramen geplaatst. Boven het 
venster zijn rollagen aangebracht. De topgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door overstekend 
dakvlak, versierd met eenvoudig gesneden, houten windveren en bekroond door een makelaar met ligger. 
Het dakoverstek is gesteund op houten schoren. 
Links in de zijgevel zijn twee vensters met bovenraam en houten kalf geplaatst. Tegen het achterste 
gedeelte van de zijgevel staat een witgepleisterde bakstenen serre met rechte hoeken. De twee zijgevels 
van de serre bevatten beiden een samengesteld venster met schuiframen, waarboven een rollaag is 
aangebracht. De voorgevel van de serre bevat een porte briseé met bovenlicht en links en rechts een smal 
schuifvenster, waarboven eveneens een rollaag is aangebracht. Langs de bovenrand van de serre is een 
houten lijst aangebracht, gesteund op houten klampen. Ongeveer in het midden van de verdieping is een 
liggend vast raam geplaatst. Een porte briseé met bovenlicht geeft toegang tot het balkon boven de serre, 
waarlangs een gesneden houten hekwerk is aangebracht. De gevel wordt afgesloten door een houten 
plansiergoot. Ongeveer in het midden van het daksch ild staat een dakkapel met plat dak, waarin een venster 

i , met twee dubbele draairamen geplaatst is. Langs de bovenrand van de dakkapel is een houten lijst 
aangebracht. Voor in het dakschild staat een hoge witgepleistèrde schoo'rsteen. 
De begane grond van de achtergevel is vanaf de openbareweg niet goed waarneembaar . De verdieping 
bevat in de brede beuk twee schuifvensters en op de zolderlaag een T-venster met 8-ruits bovenraam. De 
topgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door overstekend dakvlak, versierd met eenvoudig gesneden 
houten windveren en bekroond door een makelaar met ligger. Het dakoverstek is gesteund op houten 
schoren. De smalle beuk bevat op de verdieping één schuifvenster. De gevel wordt aan de bovenzijde 
afgesloten door een houten bakgoot op klampen , welke doorloopt naar de brede beuk . In het dakschild van 
de smalle beuk staat een dakkapel met plat dak, waarin een venster met dubbel draairaam geplaatst is. 

interieur 
Het interieur bezit nog een aantal originele details zoals gestucte plafonds, schuifdeuren en paneeldeuren. 

Van Bergen IJzendoornpark 1-3 (voorgevel) 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 1-3 
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Van Bergen /Jzendoornpark 1-3 (linker zijgevel) 
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