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. • de inhoud van de brief van 19 april 2005 nummer CH2005.577 van de Commissie Cultuurhistor ie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark 11-
13-15, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1853 ( nr.11), 2134 (nr.13) en 125 
(nr.15), welk object eigendom is van -----::--:-----:====----~=========.........., 
=iiiiiii.----- -~~----;;;==::::!.l (nr.11) , van de heer---==============:;--;--:- -:;;;-;---:--'.-:-::-' 
- en mevrouw --===============-====----:-~~----- ( nr.13) en van 
mevrouw --------~-------------- ·( nr.15), waaru it blijkt dat 
het object cultuurh istorische 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 Van Bergen IJzendoornpark 11-13-15 is van belang, omdat: 
het een goed voorbeeld is van vroeg 206 eeuwse woonhuisarchitectuur met Art-Nouveau en Chaletstijl 
kenmerken (o.a terug te vinden in de tegeltableaus , de gevelversiering en de gevelbeêindiging); 
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 bebouwing langs het Nieuwe Park en daarom ensemb lewaarde 
bezit; 
het deel uitmaakt van bebouwing in een villaparkachtige omgeving. 

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord, maar dat geen zienswijze is ingediend; 

" 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 NotaCultuurhistorie; 

o het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijk e Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

o de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoorn park 11-13-
15, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1853, 2134 en 2135; 

ll. · vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van l 7 ME 1 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 

1 B Mfl 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer200 5.14504, van 1? M El _2005 
monumentnumm er 773 

pl21atselijke aand uiding: Gouda 
Van Bergen IJzendoornpark 11-13-15 

omschrijving van het monument 

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

Het in 1916 gebouwde complex van drie woonhuizen, met aan Art-Nouveau en Chaletstijl verwante 
kenmerken , maakt deel uit van de voornamelijk vroeg 20 8 eeuwse karakteristieke bebouwing langs het Van 
Bergen IJzendoornpark dat is aangewezen als gemeentelijk monument. 
Het pand met een in hoofdopzet symmetrische voorgevel bestaat uit twee bouwlagen en een zolder onder 
een samengestelde kap, gedekt met rode Tuile-du-Nord . Het pand is op te delen in zes beuken. De vier 
middelste beuken vormen een middenpartij die aan beide zijden geflankeerd wordt door een hoekrisaliet met 
topgevel. Langs de witgepleisterde gevels is een plint in donkerrode baksteen aangebracht. Ter hoogte van 
de boven- en onderdorpels van de vensters worden de gevels geaccentueerd door horizontale, gemetselde 
banden in donkerrode baksteen. Dè rechtgesloten vensters in de gevels staan onder een segmentboog van 
donkerrode baksteen . Het boogveld is nagenoeg overal (behalve boven de drie entrees) ingevuld met kops 
siermetselwerk in donkerrode baksteen . Onder alle vensters zijn waterdorpels in donkerrode baksteen 
aangebracht. 

Van Bergen IJzendoornpark 11 
De woning beslaat de twee linker beuken van het complex en is gespiegeld aan Van Bergen IJzendoornpark 
15. De beschrijving is per beuk , van onder naar boven gemaakt. 
De voorgevel van de hoekrisaliet bevat in de onderste bouwlaag twee schuifvensters met een tienruits 
bovenraam. De tweede bouwlaag bevat een driestrooksvenster met links en rechts een smal schuifraam met 
vierruits bovenraam en in het midden een breder schu ifraam met achtruits bovenraam . In het midden van de 
bovenste bouwlaag is een schuifvenst er met achtruits bovenraam geplaatst. De topgevel wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een overstekend dakvlak, voorzien van eenvoudig gesneden houten windveren 
en bekroond door een makelaar met ligger . 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 11-13-15 

Het dakoverstek is gesteund op houten schoren . De entree van de wo ning bevindt zich in de voorgevel van 
de smalle rechter beuk en staat onder een niet authentieke glazen luifel. De entree bestaat uit een originele 
houten voordeur met laddervenster, waarboven een achtruits bovenlicht is geplaatst. Het boogveld van de 
segmentboog boven het bovenlicht is versierd met een handgeschilderd Art-Nouveau tegeltableau met 
bloemmotief. De tweede bouwlaag van de smalle beuk bevat een schuifvenster met achtruits bovenraam. 
De gevel wordt aan de bovenzijde beêindigd door een houten bakgoot, gesteund op gesneden houten 
klossen. Onder de klossen zijn in de gevel verticale banden in donkerrod e baksteen aangebracht. 
Tegen de achterzijde van de zijgevel is een serre met rechte hoeken geplaatst. De twee zijgevels van de 
serre bevatten beide twee schuifvensters met zesruits bovenramen. In de voorgevel van de serre is een 
porte briseé met twaalfruits bovenlicht en links en rechts een schuifvenster met vierruits bovenraam 
aangebracht. Boven de vensters zijn rollagen in donkerrode baksteen aangebracht. De serre wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een houten overstekende lijst, gesteund op gesneden houten klossen . Een porte 
briseé met twaalfruits bovenlicht geeft toegang tot het balkon boven de serre, waarlangs een houten 
balkon balustrade is aangebracht. Rechts naast het balkon is een schuifvenster met achtruits bovenraam 
geplaatst. De zijgevel wo rdt aan de bovenzijde afgesloten door een houten bakgoot gesteund op ho1,1ten 
klossen. Voor in het dakvlak zijn drie moderne dakvensters aangebracht. Achter in het dakvlak staat een 
hoge witgepleisterde schoorsteen. 
Tegen de achtergevel van de smalle linker beuk is een aanbouw, we lke doorloopt naar de buurpanden. De 
gevelindeling van de onderste bouwlaag bezit achtereenvolgens twee schuiframen bij de serre (rechts) met 
zesruits bovenramen. Na de verspringende gevel twee openslaande deuren met bovenraam . De zijgeve l van · 
de keuken bezit een schuifraam en de achtergevel een deur en raam met klepbovenramen. De aanbo uw . 
wordt aan de bovenzijde afgesloten door een overstekende houten lijst, gesteund op houten klossen. Een 
porte briseé met bovenlicht geeft toegang tot het balkon boven de aanbouw, waarlangs een houten hekwerk 
(met uitzondering van het deel dat als afscheiding diernt met de buren, dat is van ijzer). Vanaf de balkons 
worden de drie woningen van elkaar gescheiden door witgepleisterde luchtkanalen . De gevel wordt aan de 
bovenzijde afgesloten door een houten bakgoot , gesteund op houten klossen. In het dakschild staat een 
houten dakkapel met plat dak en een drieruits venster met een enkel draairaam . 

... ,, . .k.sif 1t>::;rimrJ 
Van Bergen IJzendoornpark 11-15 (tegeltableau boven de entree) 

Van Bergen IJzendoornpark 13 
De woning beslaat de twee middelste beuken van het complex. De beschr ijving is per beuk, van onder naar 
boven gemaakt. 
De entree van de woning bevindt zich in de voorgevel van de smalle linker beuk en bestaat uit een originele 
houten voordeur met laddervenster, waarboven een achtruits bovenlicht is geplaatst. Het boogveld van de 
segmentboog boven het bovenlicht is versierd met een handgeschild erd Art-Nouveau tegeltableau met 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 11-13-15 

bloemmotief . De tweede bouwlaag van de smalle beuk bevat een schuifvenster met achtruits bovenraam. 
Tegen de voorgeve l van de brede beuk is een driezijd ige erker met schuine zijden geplaatst. De erker bevat 
vier schuifvensters met zesruits bovenramen en wordt aan de bovenzijde afgesloten door een overstekende 
houten lijst, gesteund op houten klossen . Een brede, niet originele gevelopening met in het midden een 
openslaande deur met bovenlicht en zijlichten geeft toegang tot het erkerplat, waarlangs een ijzeren hekwerk 
is aangebracht. Beide beuken worde n aan de bovenzijde beêindigd door een houten bakgoot , gesteund op 
gesneden houten klossen. Onder de klossen zijn in de gevel verticale banden in donkerrode baksteen 
aangebracht. In het dakschild staat een dakkapel met lessenaa rsdak, gedekt met rode Tuile-du-No rd. De 
dakkapel bezit twee vensters met dubbele draairamen en wordt aan de bovenzijde afges loten door een 
houten lijst. 

Tegen de achtergevel van zowel de brede als de smalle beuk is een aanbouw, welke doorloopt naar de 
buurpanden. De gevelinde ling van de aanbouw is vanaf de ope nbare weg niet goed waarneembaar. De 
aanbouw wordt aan de bovenzijde afgesloten door een oversteke nde houten lijst, gesteund op houten 
klossen. Op de tweede bouw laag is in een perte briseé met bovenlicht aangebracht, welke toegang geeft tot 
het balkon , waa rlangs een niet originee l ijzeren hekwe rk is aangebracht. Een tweede perte brisée is 
vervangen door openslaande ramen. Vanaf de balkons wo rden de drie won ingen van elkaa r gescheiden 
door witgepleisterde luchtkana len. De gevel wordt aan de bovenzijde afges loten door een houten bakgoot, 
gesteund op houten klossen. In het dakschild staat een houten dakkapel met plat dak en een venster met 
enkel draairaam. Links van de dakkapel staat een hoge witgepleister de schoorsteen. 
interieur 
Origineel glas-in-food is nog aanwezig evenals paneel- en ensuite deuren. 

---- ... . ... 

·•:~;-

Van Bergen /Jzendoornparl< 11-15 (voorgevel) 

Van Bergen IJzendoornpark 15 
De woning beslaat de twee rechter beuken van het complex en is gespiegeld aan Van Bergen 
IJzendoornparl< 11. De beschrijving is per beuk, van ond er naar boven gemaakt. 
De entree van de woning bevindt zich in de voorgevel van de smalle linker beuk en bestaat uit een houten 
voordeur met laddervenste r, waarboven een achtruits bovenlicht is geplaatst. Het boogveld van de 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 11-13-15 

segmentboog boven het bovenlicht is versierd met een handgeschilderd Art-Nouveau tegeltableau met 
bloemmotief . 

Van Bergen /Jzendoornpark 11-15 (achtergeveQ 

De tweede bouwlaag van de smalle beuk bevat een schuifvenster met achtruits bovenraam. De gevel wordt 
aan de bovenzijde beëindigd door een houten bakgoot, gesteund op gesneden houten klossen . Onder de 
klossen zijn in de gevel verticale banden in donkerrode baksteen aangebracht. De voorgevel van de 
hoekrisaliet bevat in de onderste bouwlaag twee schuivensters met een tienruits bovenraam . De tweede 
bouwlaag bevat een driestrooksvenster met links en rechts een smal schuifraam met vierruits bovenraam en 
in het midden een breder schuifraam met achtruits bovenraam. In het midden van de bovenste bouwlaag is 
een schuifvenster met achtruits bovenraam geplaatst. De topgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door 
een overstekend dakvlak , voorzien van eenvoudig gesneden houten windveren en bekroond door een 
makelaar met ligger . Het dakoverstek is gesteund op houten schoren. 
Tegen de achterzijde van de zijgevel is een serre met r:echte hoeken geplaatst. De twee zijgevels van de 
serre bevatten beide twee schuifvensters met zesruits !bovenramen. In de voorgevel van de serre is een 
porte briseé met twaalfruits bovenlicht en links en rechts een schu ifvenster met vierruits bovenraam 
aangebracht. Boven de vensters zijn rollagen in donkerrode baksteen aangebracht. De serre wo rdt aan de 
bovenzijde afgesloten door een houten overstekende lijst, gesteund op gesneden houten klossen. Een porte 
briseé met twaalfruits bovenlicht geeft toegang tot het balkon boven de serre, waar langs een niet origineel, 
houten hekwerk is aangebracht. Links naast het balkon is een schuifvenster met achtruits bovenraam 
geplaatst. De zijgevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een houten bakgoot gesteund op houten 
klossen. Ongeveer in het midden van het dakvlak is een modern dakvenster aangebracht. 
De achtergevel bevat in de brede beuk een raam met twaalfruits bovenlicht (vervangt een porie brisée), 
waarboven op de tweede bouwlaag een achtruits schuifvenster is aangebracht. Tegen de achtergevel van 
de smalle beuk is een aanbouw, welke doorloopt naar de buurpanden . De aanbouw wordt afgesloten door 
een overstekende houten lijst, gesteund op houten klossen. Een porte briseé met bovenlicht geeft toegang 
tot het balkon boven de aanbouw, waarlangs een niet origineel, houten hekwerk is aangebracht. Vanaf de 
balkons worden de drie woningen van elkaar gescheiden door witgepleisterde luchtkanalen. De gevel wordt 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 11-13-15 

aan de bovenzijde afgesloten door een houten bakgoot, gesteund op houten klossen. In het dakschild staat 
een houten dakkapel met plat dak en een tweeruits venster met enkel draairaam. 
Het pand bezit nog de originele reddingshaak. Het pand bezit een bijkeuken en schuur, waarsc hijnlijk uit de 
jaren 50-60. 
Interieur 
De oorspronkelijke stucplafonds zijn nog aanwezig op de begane grond en eerste verdieping, evenals 
betimmering en paneel- en ensuite deuren en de schouw. Ook de indeling is nog oorpronkelijk. Alle 
bovenramen met roedenverdeling zijn nog origineel. 
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