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Paraat: 1 
• de inhoud van de brief van 19 april 2005 nummer CH2005.576 van de Commissie Cultuurhistorie met 

betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornparl< 9, 
kadastraal bekend gemeente Gouda sectie H, nummer(s) 1723, welk object eigendom is van de heer 
---------------~--------' ' 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object aan het Van Bergen IJzendoornpark 9 is van belang, omdat: 
het een goed voorbeeld is van een vrijstaand woonhuis uit de jaren 30, met aan de late Amsterdamse 
School verwante kenmerken; 
het een grotendee ls authentieke en gave gevel bezit; 
het deel uitmaakt van de karakteristieke bebouwing langs het Van Bergen IJzendoorn park en daarom 
ensemble-waarde bezit; 
het deel uitmaakt van een stedenbouwkundig geheel, dat ontstond in de jaren 20 en 30 van de 208 eeuw 
rondom het Van Bergen IJzendoorn park en het Nieuwe Park. 

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

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

o het feit dat aanw ijzing tot gemeentelijk 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 zoa ls beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidievero rdening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

ia de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanw ijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark 9, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1723; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van l T M Fl 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 1 8 M FI 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 

nummer 2005.14499, van _ 1 7 M E f 2005 
monumentnummer 772 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Bergen IJzendoornpark 9 

omschrijving van het monument 

Van Bergen IJzendoornpark 9 

Bouwjaar: ca.1930 
Bouwtekeningen:onbekend 

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

Kleine vrijstaande villa uit begin jaren dertig, met aan de late Amsterdamse School verwante kenmerken, 
bestaande uit twee bouwlagen en een zolder. Het pand is opgetrokken uit rode baksteen in Vlaams verband 
en staat onder een schilddak met ingestoken zadeldak, beiden gedekt met rode Hollandse pannen. Het 
dakvlak wordt aan de onderzijde beêindigd door een brede, geprofileerde uitkragende bakgoot, gesteund op 
houten klampen . Onder de goot is een rollaag van om en om lichte en donkere bakstenen aangebracht. In 
het linker schild van het zadeldak staat een gemetselde schoorsteen met een aardenwerken 
schoorsteenpijp. De gevels zijn gedecoreerd met uitgemetselde cordonlijsten . 

De voorgevel bezit rechts een hoekrisaliet met topgevel, die naar beneden gerend uitloopt. Tegen de 
voorgevel van de risaliet en aan weerszijden van de entree zijn bakstenen bloembakken gemetseld, die 
worden afgedekt door geglazuurde tegels. De risaliet bevat op de begane grond een breed gekoppeld kozijn 
met drie vastramen, waarboven een uitkragende houten gootlijst is aangebracht. De tweede bouwlaag bevat 
een gekoppeld kozijn met twee vastramen. In de bovenste bouwlaag is een enkel venster met valraam . 
geplaatst. De niet authentieke vensters zijn gevuld met wit glas-in-lood en voorzien van dubbele beglazing. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 9 

De entree bevindt zich in de iets terugliggende linker gevelpartij en wordt overluifeld door het balkon op de 
tweede bouwlaag. De entree wordt bereikt via twee gemetselde treden en bestaat uit een originele houten 
rondboogdeur met laddervenst er, geplaatst in een houten rondboogomlij sting. Boven de omlijsting is een 
anderhalfsteense gemetselde rondboog aangebracht, die aan weerszijden wordt beëindigd door twee 
uitgemetselde strekken. Voor de entree bevindt zich een stoepje met een met zwarte en witte tegels 
betege ld vloervlak, dat wordt bereikt via twee gemetselde treden. Een enkele houten deur met zesruits 
venster geeft toegang tot het balkon op de tweede bouwlaag. Het balkon bezit een dichte, gemetselde 
balustrade, afgedekt met roodbruin geglazuurde tegels en loopt ongeveer één meter door langs de linker 
zijgevel. 

Van Bergen /Jzendoompark 9 (voorgevel) 

Links in de linker zijgevel bevindt zich, onder een geprofileerde gootlijst, een tweede toegang tot de woning. 
De toegang bestaat uit een houten deur met zesruits venster. Links van de deur is een smal venster met 
draairaam geplaatst. Rechts van de deur zijn twee smalle vensters met draairamen geplaatst, waarvan de 
rechter met horizontale roedenverdeling. Onder het uitkragende balkon is een smal venster met vastraam in 
een breed kozijn geplaatst. De tweede bouwlaag bevat links een enkel venster met valraam, gevuld met wit 
glas-in-lood . Ongeveer in het midden van de gevel is een hoog venster geplaatst, waarachter zich het 
trapportaal bevindt. Het venster wordt in tweeên gedeeld door een uitkragende houten geprofileerde 
middendorpel, gesteund op uitgemetselde consoles. Ook aan de onderzijde van het venster is een 
geprofileerde houten dorpel aangebracht. Boven het venster is een modern rolluik aangebracht. Het 
dakschild bevat een modern tuimelraam. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 9 

Van Bergen IJzendoornpark 9 (linker zijgevel) 

De rechter zijgevel bevat op de begane grond drie vensters, waarboven moderne rolluiken zijn aangebracht. 
De tweede bouwlaag bevat twee smalle drieruits draaivensters in een breed kozijn. In het dakschild staat 
een dakkapel met plat dak, waarin een gekoppeld kozijn met drie vensters geplaatst is. 
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet waarneembaar. 
Het pand ligt iets terug ten opzichte van de stoep, waardoor een voortuin is ontstaan. 
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