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1 
• de inhoud van de brief van 8 september 2005 nummer CH2005.644 van de Commissie Cultuurhistorie 

met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Regentesseplantsoen 22, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3124, 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 vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurh istorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Regentesseplantsoen 22 is van belang omdat: 
- het een goed voorbeeld is van een stadsvilla van rond 1900 die deel uitmaakt van voorname 

singelbebouwing en ontworpen is in opdracht van een directeur van de Goudsche Glucosefabriek; 
- het kenmerken vertoont van een art-nouveau stijl; 
- de gevelindeling nog grotendeels authentiek is; 
- de detailler ingen nog grotendeels intact zijn; 
- het ambachtelijke vaardigheid vertoont in houtwerk en natuursteen; 
- het ontworpen is door de bekende in Gouda werkzame architect H .J. Nederhorst jr; 
- het tot uitdrukking brengt de voorname singelbebouwing langs het plantsoen . 

• het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project; 

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

• het fe it dat de eigenaar schriftelijk is 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 fe it dat door de eigenaar c.q. gebru iker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhisto rie; 

• het fe it dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentel ijk monument van het object Regentesseplantsoen 22, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie B, nummer(s) 3124; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus bes loten in de vergadering van 2 2 NOV 2005 

Burgemeester en wethouders voornoemd , 

verzonden : 2 4 NOV ZOOS 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.26749, van 2 2 NOV 2005 

monumentnummer 844 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Regentesseplantsoen 22 

omschrijving van het monument 

Regentesseplantsoen 22 - Herenhuis 
Bouwjaar: 1902 
Architect: H.J. Nederhorst, jr. 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1902-19 
(woning); 1913-58 (ijzeren hek en stoep); 1965-106 (vernieuwen erfafscheiding); 1973-94 (verbouwen en 
uitbreiden instituut voor fysiotherapie); 1973-147 (uitbreiden alsmede verbouwen eerste en tweede 

f verdi~pi~g). 

Voormalig herenhuis, nu in gebruik als praktijkruimte, opgetrokken uit een grotendeels rechthoekige 
plattegrond in twee bouwlagen met een zolder. Het hoofdgedeelte aan de voorzijde is afgedekt door een plat 
dak met schuine dakschilden en mogelijk recente donkergrijze dakpannen. Aan de achterzijde zijn diverse 
onregelmatige volumes in een, twee en drie bouwlagen die worden afgedekt door éen plat dak waar 
oorspronkelijk keuken, badkamer en trappenhuis waren gelegen. Tegen de achtergevel is een uitbreiding in 
één bouwlaag onder een zadeldak gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn 
opgemetseld uit baksteen en voor het grootste gedeelte gepleisterd en witgeschild~rd . Waarschijnlijk waren 
de gevels oorspronkelijk niet geheel witgeschilderd en gepleisterd. Langs de gevels loopt een grijze plint. 
Aan de voorgevel is deze plint van natuursteen en voorzien van twee ventilatiegaten . Grijs natuurstenen 
waterlijsten en een balustrade bij de hoofdentree zijn niet geschilderd. De meeste kozijnen aan de voor- en 
achtergevel hebben nog grotendeels oorspronkelijke houten kozijnen en schuifvensters met recente 
bovenramen. Het houtwerk is wit en donkergroen geschilderd. De gevelopeningen en de houten kozijnen 
zijn in de bovenhoeken voorzien van een profiel. 
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vervolg van de omschrijving Regentesseplantsoen 22 

De voorgevel aan het Regentesseplantsoen heeft op de begane grond rechts de hoofdentree in een 
inpandige portiek. In de voorgevel en in de rechter zijgevel heeft deze portiek een opening met 
hoefijzerboog. De portiekvloer met trede en opengewerkte balustrade in de rechter opening zijn van 
oorspronkelijk grijs natuursteen. De recente houten cleur heeft twee ramen en een bovenlicht. In de linker 
portiekwand is een schuifvenster met recent bovenraam. Het houten plafond van de portiek oogt nog 
oorspronkelijk met witgeschilderde planken en een diagonale versteviging. Links van de hoofdentree zijn 
twee schuifvensters. 

Voorgevel aan het Regentesseplantsoen en linker zijgevel 

Op de eerste verdieping is in de voorgevel rechts een uitgebouwd houten balkon boven de portiek. Dit 
bijzondere balkon is voorzien van houtsnijwerk met de voorste lichaamsdelen van een hond: hondenkoppen 
met een open bek steken geprononceerd naar voren en naar de zijkant en de voorpoten rusten diagonaal 
tegen de voorgevel. De poten rusten op een geprofileerde steun in de gevel. De balustrade van het balkon is 
voorzien van opengewerkt houtsnijwerk in de vorm van de voor art-nouveau kenmerkende zweepslag-vorm 
en met een sierlijk gebogen stralenmotief, dat associaties oproept met een verentooi van een pauw. Het 
lessenaarsdak van het balkon is gedekt met pannen. De twee dubbele balkondeuren hebben een gedeeld 
groot bovenraam. Links van het balkon zijn drie schuifvensters: de middelste is breed en twee smalle 
zijvensters. 

De zolderlaag heeft aan de voorgevel een topgevel met een symmetrisch geplaatst samengesteld 
venster met een groot midden raam met bovenraam en twee zijvensters. De gevel is op de hoeken en in de 
top voorzien van natuurstenen geprofileerde sierstenen en een min of meer ovaalvormige opening en een 
grijze natuurstenen afdekplaat. De daklijst heeft meerdere opengewerkte geprofileerde sierstenen. 

De rechter zijgevel is ten opzichte van de voorgevel meer gesloten. Op de begane grond is geheel links 
de opening met de hoefijzerboog van de portiek. Rondom deze boog is de baksteengevel niet gepleisterd. 
Op de verdieping zijn min of meer in het midden van de gevel twee schuifvensters. De zolderlaag is links 
voorzien van een steekkap met een topgevel met een symmetrisch geplaatst draaivenster met bovenraam. 
De lijst is voorzien van natuurstenen en geprofileerde elementen op de hoeken en in de top vergelijkbaar 
met de topgevel aan de voorzijde. Rechts is een bouwvolume in drie bouwlagen met een plat dak. Geheel 
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rechts is een schoorsteen . 
In het dak zijn twee recente grote dakramen. 

De linker zijgevel is ten opzichte van de voorgevel relatief meer gesloten . Op de begane grond is links een 
klein venster. Op de eerste verdieping is ongeveer in het midden een schuifvenster. In het dak is rechts een 
oorspronkelijke gemetselde schoorsteen. In het midden is een recente dakkapel. Aan de linkerzijde is een 
recent uitgebouwd volume met een recente deur en een recente metalen spiltrap naar het plat op dit 
volume . 

De achtergevel is slechts gedeeltelijk zichtbaar vanaf het openbare plantsoen rechts van het pand. Deze 
gevel is geleed door diverse volumes en uitbreidingen. Voor zover zichtbaar zijn de gevels voorzien van 
recente vensters. 

De terreinaanleg is niet meer oorspronkelijk . Links een recent verharde oprit met een recent metalen 
hekwerk . Rechts is een grotendeels onverhard openbaar plantsoen: het Hartenerf. 
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Rechter zijgevel Detail balkon voorgevel 
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Bouwkundige staat: goed 

Datum foto's e n schouw: april 2005 
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