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Paraat: 

• de inhoud van de brief van 19 april 2005 nummer CH2005.578 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Van Bergen IJzendoornpark 51, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 2274, welk object eigendom is van 

~"='"---,, ... 

--•,.---~--------:------------:----:---~--.........,.-' 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 vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Van Bergen IJzendoorn park 51 is van belang, omdat: 
het een goed voorbeeld is van tradit ionalistische woonhuisarchitectuur uit de jaren twintig, met aan de 
Delftse Schoo l verwante kenmerken; 
het een grotendeels authentieke en gave gevel bezit; 
de originele detaillering grotendeels intact is; 
het metselwerk van ambachtel ijke vaardigheid getuigt; 
het deel uitmaakt van de karakteristieke bebouw ing langs het Van Bergen IJzendoornpark en daarom 
ensembe lwaarde bezit; 
het een goed voorbeeld is 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 NotaCultuurhi stor ie; 

e het feit dat bij restauratie van monumenta le onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzal<e Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object H, kadastraal bekend gemeente 
Gouda, sectie H, nummer(s) 2274; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 7 ME 1 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden: 1 8 M f 1 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.14500, van 1 .7 MEI 2005 
monumentnummer 775 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Van Bergen IJzendoornpark 51 

omschrijving van het monument 

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

Vrijstaande villa met aan de Delftse School verwante kenmerken, bestaande uit twee bouwlagen en een 
zolder. De gevels zijn opgetrokken uit rode baksteen in vlaamsverband en staan onder een samengestelde 
kap van schild- en zadeldaken, gedekt met rode Hollandse pannen. De dakschilden worden aan de 
onderzijde afgesloten door houten bakgoten met een geprofileerde gootlijst, gesteund op eenvoudige houten 
klossen . De voorgevel en zijgevels bezitten allen een licht risalerende topgevel met uitgemetselde 
schouderstukken. Langs alle gevels is aan de onderzijde een plint in een lichtere baksteen aangebracht, die 
wordt afges loten door een rollaag. De huidige eigenaar vermelde dat het huis al na enkele jaren, in' 1927 is 
vergroot met het rechterdeel waardoor het symetrisch van opzet is geworden. · 

De voorgevel bezit in het midden een topgevel, waarin op de begane grond twee vensters met een 
dubbel draairaam en een houten onderdorpel geplaatst zijn. De verdieping bevat een driezijdige erker met 
schuine zijden, gesteund op een getrapte uitmetseling en aan de boven- en onderzijde afgesloten door een 
geprofileerde houten lijst. In de erker zijn drie vensters met draairamen geplaatst. Het schuin toelopende dak 
van de erker is bekleed met zink . Boven de erker, in de nok van de topgevel, bevindt zich een klein 
zeshoekig venster met vastraam. 
Links van de topgevel wordt de dakrand onderbroken door een risaliet, waarin op de begane grond een 
driezijdige erker met plat dak en schuine zijden geplaatst is. De erker is gesteund op een getrapte 
uitmetseling en wordt aan de boven- en onderzijde afgesloten door een geprofileerde houten lijst. In de erker 
zijn drie vensters met draairamen geplaatst. De risaliet wordt aan de bovenzijde beëindigd door drie 
balusters, uitgevoerd in decoratief metselwerk. Tussen de balusters staat een houten dakkapel met plat dak, 
waarin twee vensters met draairamen zijn aangebracht. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 51 

Rechts van de topgevel bevat de begane grond een samengeste ld venster met drie draairamen, waarlangs 
aan de boven- en onderzijde een geprofi leerde houten lijst is aangeb racht. In het dakschild staat een houten 
dakkapel met plat dak en twee vensters met draairamen, waartussen een beschot met houtsnijwerk is 
aangebracht. Boven alle gevelopeningen in de onderste bouwlaag zijn markiezen aangebracht. 
De linker zijgevel bezit rechts een topgevel, waarin op de begane grond een enkel venster met vastraam is 
aangebracht. De kapverdieping bevat twee vensters met een draairaam, waarlangs aan de boven- en 
onderzijde een strek is aangebracht. In de nok van de topgevel is een klein zeshoekig venster met vastraam 
geplaatst. Tegen de linker zijgevel zijn twee uitbouwtjes met beiden een oversteke nd plat dak, vertikaal 
metselwerk en een houten daklijst geplaatst. De entree is naar de straat gericht en gelegen in de rechter 
uitbouw, waarvan de luifel steunt op houten klampen en een met bloktand metselwerk gedecoreerde pilaar. 
De entree bestaat uit een houten deur met traliewerk en links daarnaast een sma l vastraam. De entree wordt 
bereikt via vijf gemetselde treden. De zijgeve l van de uitbouw bevat een driestrooks venster met vastramen, 
waarboven een strek is aangebracht. Ac hter de uitgebouwde entree staat de iets hoger opgaande tweede 
uitbouw, waarin in de zijgevel eveneens een driestrooksvenster met vastramen gep laatst is. Boven het 
venster is een strek aangebracht. In de achtergevel van de uitbouw is een houten deur met groot venster en 
bovenlicht geplaatst. Links in het dakschild van het hoofdvolume staat een houten dakkapel met plat dak, 
waarin een driestrooksvenster met twee vastramen en rechts een draairaam geplaatst is. De dakkapel is 
afgewerkt met een houten gootlijst. 

Van Bergen /Jzendoornpark 51 (voorgevel) 

De rechter zijgevel bezit links een topgevel, waarin op de begane grond een porte-briseé, met aan 
weerszijden een venster met draairaam geplaatst is. De gevelopening wordt aan de bovenzijde afgesloten 
door een houten geprofileerde lijst. De verdieping bevat een driezijdige erker met schuine zijden, gesteund 
op een getrapte uitmetseling en aan de boven- en onderzijde afgesloten door een geprofileerde houten lijst. 
In de erker zijn drie vensters met links en rechts een draairaam en in het midden een vastraam geplaatst. 
Het schuin toelopende dak van de erker is bekleed met zink. Boven de erker, in de nok van de topgevel, 
bevindt zich een klein zeshoekig venster met vastraam. Rechts naast de topgevel is op de begane grond 
een porte-briseé met horizontale roedenverdeling en aan weerszijden een achtruits venster met draairamen 
aangebracht. Doordat de verdieping iets terug ligt, is een balkon is ontstaan, dat wordt afgesloten door een 
gemetselde borstwering , afgedekt door een zinken dekplaat. Een porte-briseé en ook een balkondeur geven 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 51 

Van Bergen /Jzendoompark 51 (linker zijgevel) 

toegang tot het balkon. 
De achtergevel is vanaf de straatzijde niet goed waarneembaar en daarom niet in de beschrijving 
opgenomen. 

interieur 
Het interieur bevat nog vele orginele details zoals de tegels op de vloer en wand en fraai glas-in-lood van de 
gang en trapomgang. Er is nog zeer veel oorspronkelijk houtwerk aanwezig zoals schuifdeuren. eenvoudige 
paneeldeuren , eikenhouten lambriseringen (op enkele plaatsen aangevuld), ingebouwde bankjes en 
inbouwkasten . De eetkamer bezit twee originele hoekkasten met glas-in-lood en een cassette-plafond. De 
oorspronkelijke schouwen z ijn nog aanwezig en tevens enkele radiatoren en het hang-en-sluitwerk. 

De vrijstaande villa wordt omringd door een tuin, welke door houten schuttingen en hagen van de straat 
wordt afgeschermd. 
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vervolg van de omschrijving Van Bergen IJzendoornpark 51 

Van Bergen IJzendoorn park 51-(linker zijgevel) 

Van Bergen IJzendoornpark 51(rechter zijgevelj 
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