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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 25 november 2004 nummer CH2004.588 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark 
21-23, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1287 en 1286 welk object eigendom is 
van resp. de hee =.---- en van --~~--,_--,---,.........r 
____________________ ___,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 Van Bergen IJzendoorn park 21-23 is van belang, omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van een dubbel woonhuis uit de jaren dertig, met aan de Haagse School 
verwante kenmerken; 
2. het een grotendeels authentieke en gave gevel bezit, met een evenwichtige gevelindeling; 
3. de originele detaillering grotendeels intact is; 
4. het deel uitmaakt van de karakteristieke bebouwing langs het Van Bergen IJzendoorn park; 

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord en dat z ij geen zienswijze te kennen hebben gegeven; 

• 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 Monumentennota; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepass ing is; 

• de Verorden ing inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

Van Bergen IJzendoornpark 21-23 benw besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark 21-23, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1287 en 1286; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders_voornoemd, 

verzonden: 1 4 APR 2005 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 2004.30766, van 1 2 APR 2005 

monumentnummer 774 

plaatselijke aanduiding : Gouda 
Van Bergen IJzendoornpark 21-23 

omschrijving van het monument 

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

Symmetrische twee-onder-één-kap woning uit de jaren dertig, met aan de Haagse School verwante 
kenmerken. Het pand bestaat uit twee bouwlagen en een zolder en bezit in de voorgevel een middenrisaliet. 
De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in halfsteensverband en staan onder een samengestelde kap 
van schilddaken, gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Op de nok van het 
middelste en hoogste schilddak, staan drie gemetselde schoorstenen, allen afgedekt met een natuurstenen 
dekplaat. De overstekende dakvlakken worden aan de onderzijde beëindigd door een uitkragende houten 
bakgoot. De horizontale geleding van het pand wordt geaccentueerd door een brede geprofileerde 
natuurstenen cordonlijst die op de overgang tussen de eerste en tweede bouwlaag is aangebracht. Onder de 
meeste vensters is een waterdorpel van zwarte tegels aangebracht. 

Van Bergen /Jzendoornpark 21 
De woning beslaat het linker gedeelte van de twee-onder-één-kap woning en is gespiegeld aan Van Bergen 
IJzendoornpark 23. 
De entree van de woning bevindt zich in het terugliggende gedeelte van de voorgevel en wordt overluifeld 
door een balkon, gesteund op drie gemetselde pilaren. Tussen de twee linker pilaren en de gevel is een 
gemetselde borstwering aangebracht. De entree bestaat uit een houten deur met een verticaal venster 
waarvoor traliewerk is aangebracht. Links van de deur bevindt zich een groot venster met vastraam. Een 
porte briseé geeft toegang tot het balkon op de tweede bouwlaag. Het balkon heeft een dichte gemetselde 
balustrade, afgedekt met zwarte tegels en steekt iets voor het risalerende geveldeel uit. Onder de tegels is 
een rollaag aangebracht. In de aan het balkon grenzende zijgeve l van de risaliet bevindt zich een enkele 
deur met groot venster. In het dakschild is een modern dakvenster aangebracht. 

vervolg van omschrijving op pagina 's 4 

kadastrale tenaamstelling 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 21-23 

Het risalerende gedeelte van de voorgevel staat onder een eigen schilddak dat wordt bekroond door een 
piron. De onderste bouwlaag van de risaliet bevat een gekoppeld kozijn met links een draairaam en rechts 
een groter vastraam. Naast het venster is een deur met groot venster geplaatst, welke toegang geeft tot de 
voortuin. De tweede bouwlaag bevat een samengesteld venster met links en rechts een draairaam en in het 
midden een vastraam. Midden in het dakschild staat een dakkapel met plat dak en vier uitzetvensters. De 
dakkapel wordt gedeeld door beide woningen. 

Een origineel metalen framewerk scheidt de terassen van nummer 21 en 23. 

..__.....,..=':~.==.=i 

__ ,.!f *l~ 
Van Bergen IJzendoornpark 21-23 (voorgevel) 

De linker zijgevel bevat een hoger opgaande middenrisaliet onder een eigen schilddak, waarachter zich het 
trapportaal bevindt. Zowel op de eerste, als op de tweede bouwlaag bevat de risaliet drie hoge smalle 
vensters met bakstenen penanten. Tussen de vensters op de eerste en tweede bouwlaag zijn verdiepte 
metselvelden aangebracht. De gevel aan weerszijden van de risaliet, bevat op de onderste bouwlaag links 
een enkel venster met draairaam en rechts een venster met vastraam. Op de tweede bouwlaag bevat de 
gevel aan weerszijden van de risaliet een enkel venster met draairaam. 
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet waarneembaar. 

Van Bergen IJzendoornpark 23 
De woning beslaat het rechter gedeelte van de twee-onder-één-kap woning en is gespiegeld aan Van 
Bergen lJzendoornpark 21. 

Het risalerende gedee lte van de voorgevel staat onder een eigen schilddak dat wordt bekroond door een 
piron. De onderste bouwlaag van de risaliet bevat een gekoppeld kozijn met rechts een draairaam en links 
een groter vastraam . Links naast het venster is een toegangsdeur met groot venster geplaatst. De tweede 
bouwlaag bevat een samengesteld venster met links en rechts een draairaam en in het midden een 
vastraam. Midden in het dakschild staat een dakkapel met plat dak en vier uitzetvensters. De dakkapel wordt 
gedeeld door beide woningen . 
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ve_rvolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 21-23 

De entree van de woning bevindt zich in het terugliggende gedeelte van de voorgevel en wordt overluifeld 
door een balkon . Een gedeelte onder het balkon is recent dichtgezet. De entree bestaat uit een houten deur 
met een verticaal venster, waarvoor traliewerk is aangebracht. De dagkanten van het portiek bevatten 
beiden een venster met vastraam. In de voorgevel van het dichtgezette gedeelte onder het balkon is een 
venster met dubbel draairaam geplaatst. Een porte briseé geeft toegang tot het balkon op de tweede 
bouwlaag . Het balkon heeft een dichte gemetselde balustrade met een natuurstenen deklijst en steekt iets 
voor het risalerende geveldeel uit. In het dakschild is een modern dakvenster aangebracht. 

Een origineel metalen framewerk scheidt de terasse n van nummer 21 en 23. 
De rechter zijgevel bevat een hoger opgaande middenrisaliet onder een eigen schilddak, waarachter zich het 
trapportaal bevindt. Onder in de gevel van de risaliet zijn twee vierkante vensters met valramen 
aangebracht. Zowel op de eerste, als op de tweede bouwlaag bevat de risaliet drie hoge smalle vensters 
met bakstenen penanten. Tussen de vensters op de eerste _en tweede bouwlaag zijn verdiepte metselve lden 
aangebracht. De gevel, aan weersz ijden van de risaliet, bevat op de onderste bouwlaag links een enkel 
venster met draairaam en rechts een venster met vastraam. Op de tweede bouwlaag bevat de gevel aan 
weerszijden van de risaliet een enkel venster met draairaam. 
De achtergevel is vanaf de openbare weg niet waarneembaar. 

Het pand is teruggelegd ten opzichte van de rooilijn, waardoor een voortuin is ontstaan. De voortuin wordt 
begrensd door een niet originele bakstenen muur met bovenop een gereconstueerd ijzeren hekwerk. Het 
garagepad wordt afgesloten door een laag dubbel ijzeren toegangshek. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpa rk 21-23 

/ !'5 l 
' . ~ 

. . ' 
i .. _.. 

Van Bergen /Jzendoornpark 21 (linker zijgevel) 

pagina 4 


