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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 19 april 2005 nummer CH2005.575 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoorpark 2-4 
(even), kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1896 ( nr.2) en 1975 ( nr.4), welk 
object eigendom is van de heer I en 
van ______________________________ -J waaruit 

blijkt dat het object cultuurhistor ische waarde heeft , zoals beschreven in de bijgevoegde redeng.ey!;pde 
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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Van Bergen IJzendoornpark 2-4 is van belang, omdat: 
het een goed voorbeeld is van vroeg 208 eeuwse woonhuisarchitectuur met Art-Nouveau en Chaletstijl 
kenmerken; 
het een grotendeels authentieke en gave gevel bezit, met een evenwichtige gevelindeling; 
het een rijk gedecoreerde gevel bezit, waarvan de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
het deel uitmaakt van de karakteristieke hoekbebouwing langs het Nieuwe Park en daarom 
ensemblewaarde bezit; 
het deel uitmaakt van bebouwing in een villaparkachtige omgeving. 

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

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

e het feit dat de eigenaars schriftel ijl< zijn gehoord, maar dat geen zienswijze is ingediend; 

e het feit dat aanwijz ing tot gemeente lijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing 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 NotaCultuurhistorie; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsid ieverorde ning Stede lijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeente lijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark 2-4 ( 
even), kadastra al bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1896 en 1975; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 17 ME 1 2005 

. Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 

1 8 M Fl 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.14495 , van 1 : 7 M E j 2005 
monumentnummer 771 

plaatselijke aanduiding : Gouda 
Van Bergen IJ.zendoornpark 2- 4 (even ) 

omschrijving van het monument 

f 

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

De in 1912 gebouwde dubbele villa Sonnevanck en Rhuymsicht met aan Art-Nouveau en Chaletstijl 
verwante kenmerken, maakt deel uit van de voornamelijk vroeg 208 eeuwse karal<teristieke bebouwing langs 
het Van Bergen IJzendoornpark dat is aangewezen als gemeentelijk monument. 
Het dubbele woonhuis met symmetrische voorgevel en een hoger opgaande middenpartij, bestaat uit twee 
bouwlagen en een zolder. Het geheel staat onder een plat dak met schuine dakschilden en is gedekt met 
rode Tuile -du-Nord. Het dakvlak wordt aan de onderzijde afgesloten door een houten bakgoot, gesteund op 
houten klossen . De middenpartij staat onder een lessenaarsdak met overstek, gesteund op drie gesneden 
houten consoles en is eveneens gedekt met rode Tuile-du-Nord. Het pand bezit witgepleisterde gevels, 
waarlangs een bakstenen plint is aangebracht. Ter hoogte van de boven- en onderdorpels van de vensters 
worden de gevels geaccentueerd door horizontale, gemetselde banden. Aan de bovenzijde bezit de gevel 
een kroónlijst met een gepunte metselversiering . De hoeken van het pand worden geaccentueerd door een 
bloktanddecoratie. De rechtgesloten vensters bezitten nagenoeg allemaal een segmentboog met een 
gemetseld boogveld . De plint, rollagen, banden, gevelhoeken, bogen, boogvelden, balustraden en de 
kroonlijst zijn uitgevoerd in rode strengperssteen . Onder alle vensters zijn vensterbanken van groen 
geglazuurde baksteen aangebracht. 

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

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) de heer,_ ________ {nr.2) ,_ ____________ _ 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

___ .(nr.4) 

Gouda 

kad. H 

1896 en 1975 (resp . huisnrs . 2 en 4) 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 2 - 4 ( even) 

Van Bergen /Jzendoornpark 2-4 (voorgevel. Links is nummer 4 

Van Bergen IJzendoornpark 4 
De woning beslaat het linker gedeelte van de dubbele villa en is gespiegeld aan Van Bergen IJzendoornpark 
2. De beschrijving is per beuk, van onder naar boven gemaakt. 
De entree bevindt zich in de hoger opgaande middenpartij in een inpandig , witgepleisterd rondboogportiek. 
De originele, rijk bewerkte, houten toegangsdeur met Art-Nouveau raamijzers, bezit een rondboog 
bovenlicht. Aan weerszijden van het portiek is een bloktanddecoratie aangebracht. Boven de entree, op de 
verdiep ing, bevindt zich een witgepleisterde loggia met segmentboog beëindiging . Een porte-briseé met 
bovenlicht, gevuld met glas-in-lood, geeft toegang tot de loggia die wordt afgesloten door een gemetselde 
balustrade met een natuurstenen deklijst. De zolderverdieping bevat één enkel schuifvenster in de 
middenpartij . 
Links van de entree bevat de gevel een venster dat oorspronkelijk een middenstijl bezat, met een vast raam 
en twee bovenramen. Boven het venster is in sierletters de naam van de woning "Sonnevanck" geschilderd . 
De verdieping bevat een enkel schuifvenster met glas-in-lood in het bovenraam . Aan weerszijden van beide 
vensters zijn smeedijzeren sierankers aangebracht. In het dakschild staat een vergrootte houten dakkapel, 
met plat dak, en een venster met enkel draairaam. 
De afgeschuinde hoek bevat op de begane grond een schuifvenster met voorzetraam, waarboven een strek 
is aangebracht. Op de verdieping bevindt zich een houten erker die gesteund is op twee grote, gesneden 
houten consoles. De erker met rechte hoeken wordt bekroond door een lessenaarsdak , gedekt met rode 
Tuile-du-Nord en bezit vier vensters met draairamen en bovenramen met glas-in-lood. Aan de onderzijde 
heeft de erker een houten beschot. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoo rnpark 2 - 4 ( even) 

Tegen de linker zijgevel staat een lage uitbouw van recentere datum, welke via een tussenbouw met het 
woonhuis is verbonden. Achter de tussenbouw is een vernieuwd hekwerk van een balkon te zien. De 
verdieping van het woonhuis bevat tv.tee schuifvensters, waarvan de bovenramen gevuld zijn met glas-in
laad. Links hiervan bevinden zich openslaande deuren naar het balkon. Voor in het dakschild staat een hoge 
vernieuwde witgepleisterde schoorsteen met tv.tee horizontale banden. 
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Van Bergen IJzendoornpark 2-4 (linker zijgevel), Links is nummer 4 

De achtergevel bezit een over tv.tee verdiepingen risalerende middenpartij, verdeeld over de tv.tee woningen. 
De middenpartij wordt bekroond door een overstekend lessenaarsdak, gedekt met rode Tuile-du-Nord. Het 
lessenaarsdak is gesteund op drie grote, geneden houten consoles. In 1938 is er een aanbouw voor een 
bijkeuken en schuur gekomen. De risaliet bevat op de verdieping een schuifvenster met glas-in-lood in de 
bovenramen. Een porte briseé op de zolderverdieping geeft toegang tot het balkon dat de risaliet beëindigt. 
Het balkon wordt afgesloten door een gemetselde balustrade . De verhoogde hoekbalusters en de balustrade 
worden allen afgedekt door een natuurstenen dekplaat. 
Het ten opzichte van de risaliet terugliggende geveldeel is vanaf de openbare weg slecht waarneembaar, 
maar aangenomen kan worden dat deze gespiegeld is aan de achtergevel van Van Bergen IJzendoornpark 
nr.2. Eind vorige eeuw is het grote achterraam vergangen door openslaande deuren en de oorspronkelijke 
buitendeur is gewijzigd in een raam. 

interieur 
Het pand bezit nog gaaf houtwerk zoals paneeldeuren en ensuite deure n, sober stucwerk en op de 
bovenverdieping glas-in -lood . 

Van Bergen IJzendoornparl< 2 
De woning beslaat het rechter gedeelte van de dubbele villa en is gespiegeld aan Van Bergen 
IJzendoornpa rk 4. De beschrijving is per beul<, van onder naar boven gemaakt. 
De entree bevindt zich in de hoger opgaande middenparîij in een inpandig, witgepleisterd rondboogportiek . 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 2 - 4 ( even) 

De originele, rijk bewerkte, houten toegangsdeur met Art-Nouveau raamijzers, bezit een rondboog bovenlicht 
met glas-in-lood. Aan weerszijden van het portiek is een bloktanddecoratie aangebracht. Boven de entree, 
op de verdieping, bevindt zich een witgepleisterde loggia met segmentboog beëindiging. Een porte-briseé 
met bovenlicht, gevuld met glas-in-lood, geeft toegang tot de loggia die wordt afgesloten door een 
gemetselde balustrade met een natuurstenen deklijst. De zolderverdieping bevat één enkel schuifvenster in 
de middenpartij . 
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Van Bergen IJzendoompark 2-4 (rechter zijgevel) 

Rechts van de entree bevat de gevel een samengesteld venster met twee smalle schuiframen, waarvan de 
bovenramen gevuld zijn met glas-in-lood . Boven het venster is in sierletters de naam van de woning, 
"Rhuymsicht", geschilderd. De verdieping bevat een enkel schuifvenster met glas-in -lood in het bovenraam. 
Aan weerszijden van beide vensters zijn smeedijzeren sierankers aangebracht. In het dakschild staat een 
houten dakkapel met plat dak en een venster met enkel draairaam. 
De afgeschuinde hoek bevat op de begane grond een schuifvenster met glas-in-lood in het bovenraam, 
waarboven een strek is aangebracht. Op de verdieping bevindt zich een houten erker die gesteund is op 
twee grote, gesneden houten consoles . De erker met rechte hoeken wordt bekroond door een 
lessenaarsdak, gedekt met rode Tuile-du-Nord en bezit vier vensters met draairamen en bovenramen met 
glas-in-lood. Aan de onderzijde heeft de erker een houten beschot. 
De rechter zijgevel bevat op de begane grond een smal schuifvenster met glas-in-lood in het bovenraam. 
Rechts tegen de zijgevel staat een witgepleisterde bakstenen serre met rechte hoeken. De twee zijgevels 
van de serre bevatten beiden drie smalle schuifvensters met glas-in-lood in de bovenramen, waarboven een 
rollaag is aangebracht. De voorgevel van de serre bevat een porte briseé met bovenlicht van recentere 
datum en links en rechts een schuifvenster, waarboven een rollaag is aangebracht. De bovenramen zijn 
gevuld met glas-in -lood. De verdieping bezit links twee smalle schuifvensters, waarvan de bovenramen 
gevuld zijn met glas-in-lood . Hiernaast bevindt zich het balkon dat boven de serre is gelegen. Een porte 
briseé met bovenlicht gevuld met glas-in-lood, geeft toegang tot het balkon dat wordt afgesloten door een 
gemetselde balustrade. De verhoogde hoekbalusters en de balustrade worden allen afgedekt door een 
natuurstenen delcplaat. Achter in het dakschild staat een hoge witgepleisterde schoorstee n met één 
horizontale gemetselde band. De schoorsteen wordt bekroond door een klein tentdakje, gedekt met rode 
Tuile-du-Nord. 
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vervolg van de omschr ijving Van Bergen IJzendoornpark 2 - 4 ( even) 

De achtergevel bezit een over twee verdiepingen risal erende middenpartij , verdeeld over de twee woningen. 
De m iddenpartij wordt bekroond door een overstekend lessenaarsdak, gedekt met rode Tuile-du-Nord . Het 
lessenaarsdak is gesteund op drie grote, geneden houten conso les. Tegen het midden van de achte rgevel 
van de risaliet staat een witgeple isterd niet origineel, rookkanaa l, versierd met horizontale banden. De 
risaliet bevat zowel op de begane grond als op de verdieping ee n schuifvenster met glas-in- lood in de 
bovenramen. In de zijgevel van de risaliet is op de begane grond een houten buitendeur vervangen door een 
raam. Een porte briseé op de zolderverdieping geeft toegang tot het balkon dat de risaliet beëindigt. Het 
balkon wordt afgesloten door een gemetselde balustrade . De verhoogde hoekbalusters en de balustrade 
worden allen afgedekt door een natuurstenen dekplaat. 
Het ten opzic hte van de risaliet terugliggende geveldee l bevat op de begane grond een porte briseé met 
dubbel bovenlicht , gevuld met glas-in-lood dat een oorspronke lijk raam ·vervangt. De verdiep ing bevat een 
schuifvenster met glas- in-lood in het bovenraam. In het daksc hild bevindt zich een houten dakkapel met plat 
dak en een venster met dubbel draairaam. 
De hoeken van de daken bezitten zinken pirons. 
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Van Bergen /Jzendoornpark 2-4 (achtergevel) 

Inter ieur 
Het interieur is in oude staat teruggebracht. De paneeldeuren, ensuite deuren en stuc plafond evenals het 
glas- in-lood zijn orgineel. 

Achter de woning staat een kleine witgepleisterde garage. Het perceel wordt omgeven door een heg. Een 
ijzeren toegangshek sluit de oprit naar de garage af. 
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