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aanwijzing tot gemeentel ijk monument van het 
complex IJsselhof, Goejanverwelledijk 4, 6 en 8 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 4 juli 2006 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van 30 juni 2006 nummer CH2006.531 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het comp lex IJsselhof , Goejanverwelled ijk 4, 
6 en 8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2752 (deel), welk complex eigendom is 
van Gemeente Gouda, waaruit blijkt dat het complex cultuurh istorische waarde heeft, zoals beschreven in 
de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

• het feit dat het complex 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: 

"complex 
Het comp lex Goejanverwelledijk 4, 6, 8 is opgebouwd uit de volgende complexonderde len: 
aula, muur met entree, vm. dienstwoningen en (beperkte) terreinaanleg . Dit complex heeft bijzondere 
ensemblewaarden, omdat: 
het geheel een duidelijke herkenbare eenhe id vormt , die hiërarchisch is opgebouwd met de aula als 
hoofdelement, de woningen die daaraan ondergeschikt zijn en de muur en de terreinaanleg als 
verbindende elementen; 
het een goed voorbeeld is van een begraafplaats in een voor de naoorlogse periode typerende 
tradit ionele stijl van de Delftse School; 
de structuur en samenhang van het complex nog grotendeels gaaf en oorspronkelijk zijn; 
de materia len, detaillering , compos itie en volumeopbouw van de diverse onderdelen een grote 
samenhang vertonen; 
het op een stedenbouwkundige markante plaats ligt langs de Goejanverwelledijk naast het 
IJsselplantsoen; 
het als een belangrijke herinneringswaarde heeft vanwege het fe it dat hier veel bekende en minder 
bekende inwoners uit Gouda zijn begraven . 

aula 
Aanvullend op genoemde ensemblewaarden, is de aula van belang omdat: 
deze als hoofdelement onderdeel uitmaakt van het ensemble van de begraafp laats; 
deze het meest beeldbepalende architectonische element is van de begraafplaats door bouwvolume en 
ligging; 
daarin bijzondere glas-in-loodramen zijn aangebracht ('levensloop van de man' en 'levensloop van de 
vrouw') naar ontwerp van de bekende beeldend kunstenaar Hans van Norden, 1951; 
deze nauw verbonden is met de terreinaanleg van de begraafplaats door ligging, zichtbaarheid en 
ontsluiting ; 
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deze een belangrijke herinneringswaarde heeft als sociaal verzame lpunt van de begraafplaats waar vee l 
mensen afscheid hebben genomen van inwoners uit Gouda. 

muur met entree 
Aanvullend op genoemde ensemblewaarden, zijn de muur met de entree van belang omdat: 
deze onderdeel zijn van het ensemble van de begraafplaats; 
deze het architecton ische hoofdelement vormen van startpunt en eindpunt van ieder bezoek aan de 
begraafplaats; 
deze het bindende element vormen tussen de twee dienstwoningen . 
deze de meest herkenbare en beeldbepalende onderdelen zijn van de begraafp laats langs de openbare 
weg; 

voormalige dienstwoningen 
Aanvullend op genoemde ensemb lewaarden, zijn beide woningen van belang omdat: 
deze onderdeel uitmaken van het ensemble van de begraafplaats; 
de symmetrische opbouw, bouwstijl en de lage vormen aansluiten op de muur met de entree. 
ze de hiërarchische opbouw van het ensemble ondersteunen door de beperkte bouwhoogte, waardoor ze 
ondergeschikt zijn aan de aula als hoofdelement van de begraafplaats; 
ze de symmetrische opzet van het ensemble in hoge mate versterken door de gespiegelde en gelede 
bouwvolumes met een hoofdgedeelte in twee lagen met kap en zijgedeelte in een laag met kap; 
ze de samenhang die vooral vanaf de centrale entree langs de dijk wordt ervaren versterken door 
bouwstijl en materiaa lgebruik; 

terreinaanl eg 
Aanvullend op genoemde ensemb lewaarden, is de terreinaan leg van belang omdat: 
deze een samenhangend geheel vormt met de onderdelen van de begraafplaats; 
de centrale ligging van de aula wordt ondersteund door de vrij open gehouden cent rale hoofdas tussen 
entree en aula en door de dwarsas aan de oostzijde." 

Gelet op: 

• het feit dat de bouwkundige toestand van de aula goed, van de woningen redelijk en van de muur redelijk 
tot slecht is.; 

• het feit dat de vertegenwoordigers van eigenaar zijn gehoord, en dat deze hebben aangegeven geen 
bezwaar tegen aanwijzing te hebben; 

• 
• het feit dat met het oog op de toekomstige overn:ame van het complex duidelijk moet zijn wat de status en 

de gebruiksmogelijkheden van het complex zijn; 

• het feit dat aanwijz ing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
comp lex en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zijn; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebe leid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie, waarb ij wordt aangetekend dat, op basis van bovengenoemde waa rdering, de 
toekomstige exp loitant de gelegenheid wordt gegeven de twee woningen eventueel fors te kunnen 
aanpassen of vervangende herbouw toe te passen; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedel ijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het complex IJsselhof, Goejanverwelledijk 4 , 6 
en 8, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2752 (deel) ; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

verzonden : L "I • ,: 1 /.UUb 

1 5 AUG 2006 

, burgemeester 

lt) .A 

, secretaris 

Loco secretaris, 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2006.477069, van 1 5 /~UG 2006 

monumentnummer 859 

plaatselijke aandu iding: Gouda 
Goejanverwelledijk 4, 6 en 8 

omschrijving van het monument 

Goejanverwelledijk 4, 6, 8, Algemene begraafplaats IJsselhof 
Bouwjaar: 1949-1950 
Architect: L.J. Joosten, stadsarchitect Gouda 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, DOW-bestekken Gouda 1950, inv.nr 391; DOW-Gouda, 
afdeling Bouwkunde, inv.nr 158-164. 

Algemeen 
De Algemene Begraafplaats /Jsselhof ligt op een terrein tussen de Goejanverwelledijk en de IJssel, ten 
zuidoosten van de binnenstad. De toegang tot de begraafplaats is vanaf de Goejanverwelledijk via een klein 
plantsoen. Door dit plantsoen ligt de entree op enige afstand van de doorgaande weg en ontstaat er een 
overgangsgebied tussen weg en begraafplaats . Bij deze entree wordt de begraafplaats afgescheiden van de 
openbare weg door een muur met twee symmetrisch geplaatste inrijpoorten (een inrit en een uitrit) en twee 
doorgangen voor voetgangers. Links en rechts van de muur zijn als afsluiting ervan op eveneens 
symmetrische wijze twee, vrijwel identieke dienstwoningen gebouwd. Twee verharde paden leiden vanaf de 
entree v ia een centrale as naar de oorspronkelijke naoorlogse aula , die met de lengterichting dwars op deze 
as is gebouwd. Een monumentale bomenlaan met dwarspaden ten oosten van de aula is de hoofdontsluiting 
van de oorspronkelijke begraafplaats. 
De naar ontwerp van stadsarchitect L.J. Joosten in 1950 in een traditionele stijl gebouwde aula (A) en muur 
met doorgangen (B), vormen in samenhang met de terreinaanleg (D) , een ensemble met de twee 
dienstwoningen (C) door de typologie , materiaaltoepassing, symmetrie , bouwvolumes , ligging en 
architectuurstijl. 

kadastra le tenaamste lling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

Gemeente Gouda 

Gouda 

kad. K 

vervolg van omschrijv ing op pagina's 2 t/m 6 

nummer(s) 2752 (deel, zie bijgevoegde kaart) 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwe lledijk 4, 6 en 8 

Ingang Algemene Begraafplaats IJsselhof 

A.Au la 
De aula bestond in 1950 oorspronkelijk uit een entree aan de westzijde die toegang gaf tot een 
toegangsportaal met aan weerszijden toiletten en een t rap naar de orgelzolder . Vanuit het portaal was 
toegang tot een hal onder de orgelzolder waar het condoleanceregister kon worden getekend . Daarna 
volgde de aularuimte voor ongeveer 60 personen (waarvan 30 zitplaatsen) met in de linkerwand (de 
noordwand) drie glas-in-loodramen met voorstel lingen van 'de levensloop van de man' en in de rechterwand 
(de zuidwand) 'de levensloop van de vrouw'. Deze zijn volgens een opschrift op de ramen ontworpen door 
de bekende beeldend kunstenaar Hans van Narden in 1951 en uitgevoerd door Bogtman in Haarlem. Boven 
de uitgang aan de oostzijde was een Bijbeltekst aangebracht. Bij de uitgang is een lager volume met een 
dragersruimte en een ruimte voor de baar. 

Na 1950 is de aula enkele keren verbouwd en uitgebreid maar behield nog een groot deel van het 
oorspronkelijke karakter. In de loop van de tijd bleek de aularuimte te klein voor de benodigde ceremonieên. 
Zo werd omstreeks 1990 de hal bij de aula getrokken en toen zijn waarschijnlijk twee nieuwe venste rs met 
abstracte voorstellingen van gekleurd glas gemaakt ter vervanging van twee lage bestaande vensters. Het 
lage raam met gekleurd glas uit 1990 in de noordgevel is nog aanwezig . Het lage raam in de zuidgevel is na 
een latere verbouw ing elders opgeslagen (volgens de huidige beheerder wordt het bewaard in de 'bunker'). 
Op een van deze ramen staan de signatuur en datering 'Wijn. Gr. 1990'. 

Het oorspronkelijke gedeelte van de aula uit 1949-1950 is opgebouwd uit een hoog volume aan de 
westzijde . Hier is de oorspronkelijke entree . Aan de oostzijde heeft de aula een lager getrapt gedeelte met 
de oorspronkelijke uitgang en baar- en dragersruimte . Deze volumes zijn gedekt door afzonder lijke 
zade ldaken en dakschilden met rode verbeterde Hollandse pannen. De witgeschilderde uitstekende houten 
dakgoot en daklijst zijn voorzien van gesneden gootblol<ken. De goot heeft een bijzondere driehoekige vorm. 
Op de nok van het dak is bij de verspringing van de volumes een klokkentoren met een luidklok. De koperen 
afdekking van de klokkenstoel heeft een geprofileerde spits. 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwelledijk 4, 6 en 8 

De gevels van de aula zijn opgemetseld uit rode baksteen in klezoren verband . De deuromlijslingen, 
raamomlijstingen en plint zijn uitgevoerd in een voor de naoorlogse periode kenmerkend licht sierbeton. 
Enkele hoeken worden aangezet met lichte natuurstenen . 

Centraal in de symmetrisch ingedeelde westgevel ligt de ingang in een diep portiek . Aan weerszijden zijn 
twee kleinere rechthoek ige ramen met stalen kozijnen en erboven een rond venster met stalen kozijnen en 
raamroedes. De waarschi jnlijk nog oorspronkelijke dubbele houten entreedeuren zijn voorzien van houten 
deurknoppen. Voor de deur zijn twee sierbetonnen muurtjes in waaiervorm . 

De noordgevel heeft rechts een klein vierkant venster met metalen kozijnen en een staand venster uit 
1990 met gekleurd glas. Links in deze gevel zijn drie glas-in-loodramen uit 1951 met voorstellingen van 'de 
levensloop van de man' in stalen kozijnen. Geheel links is in het lagere volume een rechthoekig venster met 
stalen kozijnen en roedes. 

Aula Algemene Begraafplaats IJsselhof 

De oostgevel met de uitgang heeft een eveneens symmetrische indeling. Centraal in deze gevel ligt de 
uitgang onder een portiekboog . De waarschijnlijk nog oorspronkelijke dubbele houten entreedeuren zijn 
voorzien van houten deurknoppen . Voor de deur zijn twee sierbetonnen muurtjes in waaiervorm . Boven de 
entree is een rond venster met stalen kozijnen en raamroedes. De gevel wordt beëindigd door natuurstenen 
dekplaten . Links van de uitgang is bij de nieuwe uitbre iding een muur waar in de drie bijzondere glas-in-lood 
vensters zijn aangebracht met voorstellingen van 'de levensloop van de vrouw' die oorspronkelijk in de 
zuidgevel van de aula waren aangebracht maar door de uitbreiding op deze plaats zijn hergebruikt. 

De zuidgevel is door een uitbreiding niet meer geheel oorspronkelijk . De recente uitbreiding aan de 
zuidzijde, dwars op de oorspronkel ijke aula, is uit 1998. De verantwoordelijke architect van de uitbreiding 
was Frans van Driel, stadsarchitect van de gemeente Gouda. In deze aanbouw zijn de nieuwe 
condoleanceruimtes en enkele kantoren gevestigd. 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwelledijk 4, 6 en 8 

Ingang aula westzijde De bomenlaan met zicht op de aula (oostzijde) 

B. Muur met entree 
De muur met de entree van de begraafplaats is opgemetseld uit rode baksteen in staand verband. Door de 
teruggeschoven ligging ten opzichte van de dijk, de symmetrische opzet en langgerekte horizontale opbouw 
heeft deze entree een enigsz ins rustig en voornaam karakter . De plint van de muur is uitgevoerd in grijs 
hardsteen , evenals de dekplaat en de bolvormige ornamenten bij de twee brede toegangshekken . De 
hekken zijn op symmetrische wijze geplaatst en worden geflankeerd door gemetselde pilaren met 
ingekeepte hoeken . De beide dubbele mosgroen geschilderde metalen draaihekken van de twee brede 
doorgangen zijn nog oorspronkelijk en hebben aan de onderzijde een dicht gedeelte. De twee, eveneens 
symmetrisch geplaatste smallere toegangen zijn voorzien van metalen deuren . Deze deuren dateren 
vermoedelijk van recenter datum 
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vervolg van de omschrijving Goejanverwe lledijk 4, 6 en 8 

. Centraal in de muur zijn metalen crèmewitgeschilderde letters met de naam IJSSELHOF die goed zichtbaar 
zijn vanaf de dijk. Uit het bestek blijkt dat deze letters oorspronkel ijk in koper zouden zijn uitgevoerd: 
mogelijk waren deze letters oorspronkelijk blank glanzend koper , maar zijn ze naderhand geschilderd. Links 
en rechts eindigt de muur in een gebogen deel dat aansluit op de twee dienstwoningen. 

C. Twee dienstwoningen 
De dienstwoningen liggen links en rechts van de entree van de begraafplaats langs de Goejanverwe lledijk. 
Ze zijn evenals de aula en muur naar ontwerp van stadsarchitect L.J. Joosten in 1950 in een trad itionele stijl 
gebouwd . Door typologie, materiaalgebruik, symmetrie , bouwvolumes, ligging en architectuurst ij l vormen de 
woningen een duidelijk ensemble met de rest van de begraafplaats. De twee woningen zijn qua ligging en 
bouwvolume ondergeschikt aan de aula. Ze vormen door materiaalgebruik, architectuurstijl en bouwhoogte 
een hechte eenheid met de muur en de aula. 

De woningen zijn spiegelbeeldig gebouwd aansluitend aan de muur van de entree van de begraafplaats. 
Elke woning is opgebouwd uit een hoofdvolume in twee bouwlagen met zolder dwars op de dijk en een lager 
eenlaags volume evenwijdig aan de dijk aan de zijde van de entree van de begraafplaats. De zadeldaken 
zijn gedekt door verbeterde rode Hollandse pannen. De gevels zijn opgemetse ld uit rode baksteen in 
halfsteens verband. De hoofdentree aan de noordgevel heeft een nis met een gemetselde boog en een 
oorspronkel ijke houten deur die grote stij lovereenkomsten heeft met de houten deuren van de aula. De 
kozijnen en goten van de dienstwoningen zijn grotendee ls niet meer oorspronkelijk. 

De eenheid van het ensemble is vooral zichtbaar vanaf de entree van de begraafplaats langs de dijk. De 
woning is vanaf de begraafplaatszijde door dichte begroeiing in de tuin van de woning vrijwel niet zichtbaar, 
hetgeen echter geen afbreuk doet aan culturele en architectuurhistorische waarde. 

Dienstwoning Goejanverwelledijk 8, voorgevel, rechts de muur van de Algemene Begraafplaats IJsselhof 

D. Aanleg en beplanting 
Het beplantingsplan, de padenstructuur en de waardevolle grafmonumenten zijn in het kader van deze 
beschrijving niet onderzocht en blijven daarom in de waarderi ng buiten beschouwing . Uit de geraadpleegde 
tekeningen in het archief blijkt dat het ontwerp is gemaakt door de dienst gemeentewerken van de 
Gemeente Gouda. Het is duidelijk dat van de oorspronkelijke terreinaanleg van de begraafp laats in ieder 
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vervo lg van de omschrijving Goejanverwe lledijk 4, ,6 en 8 

geval nog twee hoofdelementen aanwez ig zijn. Dit zijn de hoofdas tussen de entree aan de dijk en de au la, 
waarvan de detaillering is veranderd en de hoofdas, hier dwars op staande, aan de oostzijde van de aula . Zij 
wordt gevormd door een bomenlaan, die oorspronkelijk het hoofd pad naar de graven was, waarbij de graven 
door middel van rechte en kromme dwarspaden werden ontsloten . Dit middenpad vormt thans de 
hoofdverbinding tussen de aula en het nieuwe crematorium en is nog een belangrijk element van de 
oorspronkelijke terreinaanleg. 
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