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• de inhoud van de brief van 21 februari 2005 nummer CH2005 .6505 van de Commissie Cultuurhisto ·rie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Piersonweg 3-4, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1107 en 1106, 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 Piersonweg 3-4 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een herenhuis in een stijl 
met kenmerken van een sobere Jugendstil; 
2.de gevelindeling van de voorgevel nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in details als houtwerk, tegels en metselwerk ; 
5.het aansluit op de voorname bebouwing rond het Van Bergen IJzendoornpark 

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

• het feit dat de eigenaars schriftelijk zijn gehoord, maar dat zij geen zienswij ze hebben 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. gebruik er gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde NotaCultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdel en de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

., de Verorde ning inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluïten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Piersonweg 3-4, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie H, nummer(s) 1107 en 1106; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van l 7 M t I AI\YJ 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

verzonden : 1 8 MFI 2005 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.6505, van J ,7 M E J 2005 
monumentnummer 803 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Piersonweg 3-4 

omschrijving van het monument 

Piersonweg 3 (rechter pand) 

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

Woonhuis , opgetrokken uit twee bouwlagen en een zolder , het rechter pand van een dubbel woonhuis, 
afgedekt door een mansardekap met aan de voorzijde een wolfseind, voorzien van zwarte kruispannen en 
aan de kant van nummer 4 hollandse pannen. De voorgevels van Piersonweg 3 en 4 verspringen ten 
opzichte van elkaar omdat de straat schuin loopt ten opzichte van de percellering . De voorgevel heeft 
meerdere afgeschuinde hoeken . Het pand staat links en recht tegen andere bebouwing . 

De voorgevel aan de Piersonweg is opgetrokken uit hoofdzakelijk rode baksteen in kruisverband met 
licht-grijze voeg. Langs de gevel loopt een grijs geschilderde gepleisterde plint met ventilatieroosters. 
Meerdere vensters zijn voorzien van een hanekam met aanzetstukken en sluitstukken van geglazuurde 
baksteen. Op de begane grond zijn deze boogstenen oranje geglazuurd, op de verdieping zijn de stenen 
groen geglazuurd . De boogvelden zijn gevuld met rood, geel en blauw geglazuurde baksteentjes in een 
diagonaal patroon, met uitzondering van het boogveld op de zolderlaag, dat grijs is. De raamkozijnen zijn 
voorzien van oranje gebakken dorpelstenen. Vast houtwerk van de kozijnen die allemaal recent aandoen, is 
overwegend wit geschilderd, terwijl de draaiende of schuivende delen donkergroen zijn. Op de begane grond 
is rechts een waarschijnlijk recente houten paneeldeur met een ruit en een bovenlicht met glas-in-lood. De 
deur heeft een stoep van enkele treden. Links van de deur is in de muur een vaste stenen brievenbus 
ingemetseld. Links van de deur zijn twee vensters met bovenraam. Op de eerste verdieping zijn drie 
vensters met een bovenraam . Op de zolderlaag wordt de gevel bekroond door een geprofileerde gootlijst die 
in het midden wordt onderbroken door een topgevel die is voorzien van een venster met bovenraam, grijze 
dekstenen en uitgemetselde beêindigingstukken. Links en rechts van dat venster is een boogfries. De 
onderbroken wit geschilderde gootlijst rust op groen geschilderde gootklossen . 
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vervo lg van de omschr ijving Piersonweg 3-4 

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. 
In het dak is onder meer een oorspronkelijke gemetselde schoorsteen. 

Voorgevel Piersonweg 4 (links) en 3 (rechts) 

Piersonweg 4 (linker pand) 
Woonhuis, opgetrokken uit twee bouwlagen en een zolder, het linker pand van een dubbel woonhuis, 
afgede kt door een mansardekap met aan de voorzijde een wolfseind, voorzien van zwarte kruispanne n en 
aan de kant van nummer 3 met hollandse pannen. De voorgevels van Piersonweg 3 en 4 verspringen ten 
opzic hte van elkaar omdat de straat schuin loopt ten opzichte van de perceeller ing. De voorgevel heeft 
meerdere afgeschuinde hoeken. De linker zijgevel is op het Van Bergen IJzendoornpark georiënteerd. 

De voorgevel aan de Piersonweg is opgetrokken uit hoofdzakelijk rode baksteen in kruisverband met 
lichtgr ijze voeg. Langs de gevel loopt een grijs geschilderde gepleisterde plint met ventilatieroosters. 
Meerdere vensters zijn voorzien van een hanekam met aanzetstukken en s luitstukken van geglazuurde 
baksteen. Op de begane grond zij n deze boogstenen oranje geglazuurd, op de verdieping zijn de stenen 
groen geglazuurd. De boogvelden zijn gevuld met rood, geel en blauw geglazuurde baksteentjes in een 
diagonaal patroon. De raamkozijnen zijn voorzien van oranje gebakken dorpelstenen. Vast houtwerk van de 
kozijnen die oorspronkelijk aandoen, is overwegend wit geschilderd, terwijl de draaiende of schuivende 
delen donkergroen zijn . Op de begane grond is rechts een recente houten paneeldeur met meerdere ruiten 
en geel glas en een bovenlicht. De deur heeft een stoep van twee treden waarvan de bovenste van grijs 
natuursteen is. Links van de deur zijn twee vensters met bovenraam. Op de eerste verdieping zijn drie 
vensters met een schuifraam. Op de zolderlaag wordt de gevel bekroond door een geprofileerde gootlijst die 
in het midden wordt onderbroken door een topgevel die is voorzien van een schuifvenster, grijze dekstenen 
en uitgemetselde beëindigingstukken. Links en rechts van dat venster is een boogfries. De onderbroken wit 
geschilderde gootlijst rust op groen geschilderde gootklossen. 

De linker zijgevel is opgetrokken uit hoofdzakelijk rode bakstee n in kruisverband met lichtgrijze voeg. 
Langs de gevel loopt een grijs geschilderde gepleisterde plint met ventilatieroosters. Meerdere vensters zijn 
voorz ien van strekken met aanzetstukl<en en sluitstukken van oranje geglazuurde baksteen. Meerdere 
raamkozijnen zijn voorzien van oranje gebakken dorpe lstenen. De meeste boogve lden zijn gevuld met rood, 
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vervolg van de omschrijving Piersonweg 3-4 

geel en blauw geglazuurde baksteenijes in een diagonaal patroon. Vast houtwerk van de kozijnen die 
oorspronkelijk aandoen , is overwegend wit geschilderd, terwijl de draaiende of schuivende delen 
donkergroen zijn. Op de begane grond is rechts een venster met een schuifraam. Links is een uitgebouwd 
volume van de waarschijnlijk nog oorspronkelijke serre. De deuren van de serre zijn vervangen. De 
serrewanden bestaan uit houten glasdeuren en vensters met bovenramen met glas-in-Jood. Langs de serre 
loopt een geprofileerde lijst. Op de verdieping is bij deze serre een balkon met een houten balustrade, dat is 
voorzien van gesneden profielen. De balkondeuren met een bovenlicht zijn later vervangen . Op de eerste 
verdieping is rechts in de gevel een venster met een schuifraam. Langs de gevel is een plansiergoot en een 
fries van gele strengperssteen. In het dakvlak is een niet oorspronkelijke dakkapel met vier ramen. links en 
rechts zijn twee oorspronkelijke gemetselde en gepleisterde schoorstenen. 

Zijgevel Piersonweg 4 Detail van voorgevel Piersonweg 4 

De achtergevel heeft, voor zover zichtbaar vanaf de openbare weg , op de begane grond een uitbouw van 
een schuur en is op de eerste verdieping en zolderlaag vrij vlak. 

interieur 
De oorspronkelijk polychrome, met flora le motieven vers ierde , stucplafonds zijn, waar niet meer aanwezig, 
teruggebracht. De originele indeling van het pand is nog aanwezig , evenals de trappen en paneeldeuren en 
ensuite-deuren en de wand met tochtdeur met bewerkt glas in meander-motief. Een maasstenen en twee 
houten schoorsteenmantels zijn nog aanwezig. Een van deze houten schoorsteenmantels is niet 
oorspronkelijk doch afkomstig uit een ouder Utrechts pand . Ook zijn de oorspronkelijke geelkoperen 
verlichtingsarmaturen en de tegels in de wc en hal nog uit de bouwtijd. 

Tuin Piersonweg 3 en 4 
Het object ligt met de voorgevel aan het trottoir langs de Piersonweg. Aan de linkerzijde en aan de 
achterzijde is een tuin met diverse lage begroeiing . 
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