
gemeente 
gouda 

Sector Stadsontwikkeling 
Afd.: S.V.H. 
Nr.: 9828 

code: SVH2.166/AvH 

Voor eensluidend afs~~ 
- 1 .IUN 2006 / 

Datum: 

Paraaf: .___ ___ ,_ 

afdruk voor: 
4. wetb.Melaard 
0.. afd.SVH 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN G O U D A ; 

Overwegende, dat uit de inhoud van de brief van 2 mei 1990, nr.89.023, van de Monumen
tencommissie met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumen tenlijst van het 
pand Sint Jozefpaviljoen, Graaf Florisweg 77-79, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie 
I, nr.2819, welk pand eigendom is van ____ ~ ------ - ---~------ ~---- i 

is gebleken dat het hier een pand betreft van belang vanwege zijn 
architectoni sche aspecten zoals weergegeven op de bijgevoegde Monumentenlijst alsmede in 
het door de monumentencommissie uitgebrachte advies; 

dat het pand ligt in het gebied van het bestemmingsplan Ouwe Gouwe; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het gebouw staat de bestemming 
"Bijzondere Bebouwing" heeft; 

dat het pand in gebruik is als ziekenhuis; 

dat de bouwkundige toestand van het pand goed is; 

dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het 
pand en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo
gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

I. over te gaan tot plaatsing van het object Sint Jozefpaviljoen, Graaf Florisweg 77-79, 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie I, nr.2819, op de lijst als bedoeld in 
artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

II. vast te stellen de bijgevoegde Monumentenlijst. 

GOUDA, 0-3 JULI 1990 
J;lurgemeester enyethouders voornoem_ d, 
hb secretaris,/ dt, bur[e.-J:J!.eester. 



Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders m.9828, van O 3 JLJL/ 1990 
SVH3.168/AvH 

Plaatselijke aanduiding: Gouda Lijst als bedoeld m artikel 3, lid 1 
van de Monumentenverordening. 

OMSCHRIJVING VAN HET MONUMENT. 

. 

Sint Jozefpaviljoen, Graaf Florisweg 77-79 

Zie vervolgblad 
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Behoort bij SVH3.168/AvH 

Het Sint Jozefpaviljoen heeft een H-vormige plattegrond, waarbij de westelijke arm, het 
oorspronkelijke ziekenhuisgedeelte, · langer is dan de oostelijke, die oorspronkelijk als 
bejaardentehuis fungeerde . Het voorgedeelte van het gebouw heeft een symmetrische opzet 
mët èèn . zgÏi. "avant-corps" iri dé ·hoofdas, die -·de ingangspàï-tij . áècenfuëert. De zij armen 
eindigen aan de voor- en achterzijde met een paviljoen. Het -hele gebouw, bestaande uit een 
souterrain, een bel-etage en een verdieping, is opgetrokken uit rode baksteen. Sierelemen
ten, zoals strekken boven vensters, zijn uitgevoerd in grauwe ba]csteen: Het zuidelijk gedeelte 
van het complex heeft een plint van witte rustica blokken. Alle geveldelen hebben lijstgevels 
waarvan de gevelbeëindigingen meestal bestaan uit een zandstenen band en een goot die 
steunt op gootklossen. · . 
De afzonderlijke armen worden gedekt door zadeldaken, terwijl de vooruitstek~nde 
paviljoens en het "avant-corps" schilddaken hebben. De totale kap is belegd met gesmoorde 
pannen, terwijl de hoekkepers en de nokvorsten zijn voorzien van loodslabben. De nokuitein
den zijn versierd met piroens. Van nagenoeg alle ramen zijn de stalen kozijnen vervang,. · 
door aluminium en bestaan ze uit een tussendorpel met daaronder twee horizontc.. 
schuivende r-amen en een bovenlicht. Tenzij anders vermeld hebben de vensters een 
zandstenen onderdorpel en worden ze gedekt door een strek van anderhalve steen. 

Zuidgevel (Voorgevel) 

De voorgevel is een langgerekte lijstgevel van negen traveeën aan weerszijden van de 
middenrisaliet, die zelf drie traveeën breed is. De naar het voorplein gerichte zijarmen 
hebben drie traveeën en eindigen in een paviljoen van drie traveeën met aan de uiteinden 
een risaliet van één travee. 
De traveeën van de voorgevel zijn gescheiden door geblokte pilasters. Deze zijn geplaatst op 
de rustica plint en lopen door over de bel-etage en de verdieping. Tussen twee pilasters 
bevindt zich zowel op de bel-etage als op de verdieping telkens een venster. 
In de kap bevindt zich recht boven de vensters een vierkante dakkapel waarvan een gedeelte 
nog is voorzien van de originele openslaande ramen met een horizontale roede. De overige 
hebben een enkel raam. De travee aan weerskanten van het "avant-corps" vormt hierop een 
uitzondering en heeft in ·plaats van een dakkapel een dakvenster. · · 
Voor de "avant-corps" is een loggia geplaatst met daarvoor een trap met drie treden. 1 ., 
loggia, die aan de voorkànC drië•· · ën --aan _de zijkant" één rondbogige opening heeft; wordt 

· gesteund door tweè overhoeks geplaatste steunberen, - deels uitgevoerd met · -zandstenen 
aanzet- en sluitstenen. De loggia wordt afgedekt door een. · tandlijst met daarop een 
zandstenen afdeklijst. · · , 
De entree bevindt zich in het midden van het "avan_t-corps" en bestaat uit .,een dubbele deur 

· met zijlichten èn daàrhövè:q vi~r bbvëhµçh,ten niét kruislings gèwijs geplaatste roeden. Aan 
weerskanten van deze in teakhout uitgevoerde deurpartij bevindt zich een venster. Het 
"avant-corps" heeft aan de zijkanten op de bel-etage en de verdiepµ:ig een smal 1anggerekt 
venster met een aluminium kozijn. _ .. 
Het balkon boven de -loggia is te bereiken via de drie openslaande d_euren van çle vergader

. · _ zaal ·op dé verdieping:· Dé gevelàfdèkking· bestäat hiér ·uit · een band van gele en blauw/ 
groene tegels met de .tekst: 'ST. JOZEF PAVILJ OEN'. Ook in de kap. van de middenrisaliet 
zij~ direct boven de goot drie dakkapellen met ramen aangebracht. 
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Westelijke en oostelijke zijarm aan pleinzlide 

De westelijke en oostelijke z~~rm hebben aan de pleinzijde · iedq .drie traveeën, waarvan de 
gevelopbouw ,_ nagenoeg gelijk is aan ,die van de voorgevel. ~lke travee , die doc>r. de. pilasters 

· wordt gescheiden, heeft hier echter twee ·vensters. In de kap is, recht boven elk v_enster, een 
ç]akvenster aangebracht. Het paviljoengedeelte, waarvan d~ tràve eina'1;t groter is dàn die van 
de voorgevel, . heeft aan de pleinzijde één travee met op de . b_el-etage_ en de verdieping één 
venster in het midden van de gevel. In de beide kappen bevindt zich in het midden van het 
dakvlak ~en _dakkapel, Vi-'.aarvan de westelijke nog de _op~nslaande ramen met een . horizontale 
roede heeft en het · oostelijke vervangen is doof één raam. 

Zuidf,!evels van de paviljoens , .. 
De eindmuten van . de peide paviljo_ens bestaan uit . drie . !_p1.veeën. waarvan de . P1aat: en de 

, . geveJindeling, identiek zijn aan di~ van dy voorgevel. D_e · ~ap v~m· het westelijke . paviljoen 
. heeft aan deze zijde een langgerekte dakkapel, voorzien van vier -ramen met ieder één 
. horizontal e roede, . terwijl die van het oostelijke paviljoen is v_o9rzien van een dakkapel met 

twee ramen . 

Oost2evel . . 
D ~ .oostelijke zijgevel heeft, er voor staande van links paa,.r reèht s een· paVIljoen ._rriet een 
smal venster aan weerszijden van de gevel, vijf venstervakken van de zuidoostelijke zijarm, 
waarvan drie met een venster, een torenachtige uitbouw, waarvan de bovep.ste :· verdieping 
b9ven het dak uitkomt, een twee vensters br ede noord.oostelijke ;ûjarm en eeij. ci~ts. uitsprin
gend noordelijk g~deelte . . Het _ paviljoeng~déelte, de zqidoostelijlce ;~ij arm en: het . to,i:engedeel
te sluiten wat betreft . stijl . aan · bij de voorgevel en , hebben ook . een ,plint van \\jtte , rustica 
blokken. ·. · . . . ,·.. . .. · . · , · , . .. . . .· · 
Het . paviljoen heeft aan . beidë zijden geblokte , pilasters ' die :'.( Ópg~an V<:1I1 de . _r{jstjca plint. 
Hiernaast bevinden zich op de bel-etage en de verdieping een . langgerekt venstyf met een 
_alumiajum k_c;>~ijn. Op de zolderyerdi.eping steekt do9r, ·de -gootlijst een _ c.iakkap~Ï .~et een 
venster, voorzien .van een houten kozijn .met kalf, openslaa:µde ra.IT+en en twe_e bové:nlichten. 
Aan de zuidaim zijn zowel op de bel~et~ge_ als op tje ,v_erdi.épipg drie v~nsters in .:hët · eerste, 

. d.y_rde en vijfde venstervlak geplaatst. Op de ·: bel-etage beyip.dt 'zicii_' .. Jinks iri plaats van een 
venster ee_n deur, ':'elke . wor.4 t g~flanl<:è~rd , c:loor · eyn" sma~ . hpute:p. .kozijn .. met .: drie boven 
elkaar geplaatste . zijlich_ten. Boven .de de1=1r_. en ._deze. kqzijnen . is· een bovenlicht met één 

. verticale . roede . gèplaat~t. De . deur is .)e be_reikyn via eeii piirall el aan dé gevel . geplaatste 
ijzeren trap met vi~r tr'eden dje -uitkomt' op ·:een . petonnen stoep._ Dri,e.-dakvensters ··met ieder 

. twe_e ramen ' zijn · 9P gelljke afstand _. '.van el~aàr ' Óver het d~~lak :boven c:le geyeJ ,;van de 
, zuidarm ·verdeeld. . · . 
'_In h~t toren.achtige ' gedeelte .:be~;ndt '.zich· bet. trappenhuis . Öv~r de .voorge~el hiervan zijn 

over d:çie· veid_ièpingen : .. steé~fa . dri~ . I<l.eine . .yensters met . houten . kozijn_ syrnrç.etdsch . over het 
'·_geyel~làk ve~deéM. pe ,linker 2:ijgével v~n ~i~. gedeelte ' IS .bJi~d. Dy. re'c\*~i ,/~ijge~~l ~eeft op 

de b_el-etage e~ de_ verc:Hepi11:g aan __ d~ :r,echt~rk~nt .eenJ~~gg~re~ ,t :y~_nster ~et ~en_,.aluminium 
raam. Hierboven .:~en .links .. ervàn bevind.en zich ;totaal .nog .. drie kleinere . vensters met .houten 

)<:o_~Jjnen_..' ·_'. uj,.:~. :,:.·. · ... :i . ... , _.,,' .... •., .,:,... '/ .. ;. .·, .. : . :·· •. ,;':.·,.' 
Bij ):Ii .. ~oóidelijke zijarm,' die, een .extra verdieping )1eeft, zijn ,?:ower op qe bel-etagê :en beide 
verd1ép,b}gen .,fui~_-· v~p~tás syr;rn.netnsch fu. het geyelvlak gypiàatst. De ·twee· vènsteis op de 

.• twee4e .. ~.verdiepüig hè~by_n :P;og een .. houfon ~ozijn: .I.ÎeY9 t1terri iJ:1 heyft .ee~ klein v~n.ster met .. 
. een bouten kÖ~ij~--en twee rainen. . . . . ~o 0'1 . -
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Van· het iets uitspringende laatste noordelijke gevelgedeelte is het linkergedeelte hoger dan 
het rechter. Links bevindt zich op de bel :etagè. een deur met _daarvoor een trap van zes 
treden met gemetselde zijkanten. Deze · deur beeft een zesruits roedevèrdèling . en wordt 
geflankeerd door twee. zijlichten. De trap doorsnijdt ter hoogte van het souterrain . groten
deel.s een venster waarvan links en rechts nog één ra~ zichtbaar is. Op de eerste en 
tweede ·verdieping· bevinden zich boven ·de deur twee langgerekte vensters met ·een tienruits 
roedeverdeling. In het lagere 'rechter gedeeltè · bevindt zich een··: venster ··met eeri houten 
kozijn en twee ramen. Op de bel-etage bevinden zich in dit deel twee vensters. Het dakvlak 

· boven de noordoostelijke arm bevat enkele dakramen, waarvan sommige enkel- en andere 
drievoudig zijn. . · . . . . . 
De · noordelijke einqmuur heeft een tuitgevel. Het souterrain. is toegankelijk via een trap met 
gemetselde zijkanten die leidt naar ·een deur.: Aan weèrskanten van deze ·deur is· een klein 
venster met een raam waarvan het rechter is ·gèblindeerd. Op de bel-etage zijn twee vensters 
met ieder twee ramen in het gevelvlak geplaatst. Zowel op de verdieping als op · de zolder 
bevindt zich een gráot venster mèt middenstijl ·en kalf waarbij dat op de zolder breder is 

· · · dan' dat óp de verdieping. Ori.der het kalf zijn 'openslaande rámen geplaatst voorzien· van e 
'horizontale roede. •. · · · · · · : · · · · · :·_ · ·: ' , 

- Dè bovenlichten hebben ieder een verticale roede en zijn voorzien van geoin:efrisch glas-in
loodwerk. Alle vensters, evenals de deur, worden gedekt door buiten de venster:..; deurope
ning gepleisterde lateien. 
De noordelijke zijarm heeft aan de westkant (achterzijde) een klein muurgedeelte waarvan 
de bel-etage schuil gaat achter nieuwbouw. Op de verdieping bevindt -zich één 'venster. 

·· Westgevel . ~-•.,..: · 
·. De ·,westelijke zijgeveF-heeft van rechts naar links een paviljoengedêëHe, een zuidwestelijke · 
zijaim, ' een torengedeelfe ' en een lang onregelmatig gevelvlàk. · Dê~' :eerste · drie · bouwdelen 

· hebben een gevel~ en kapindeling· die· vrijwel overeenkomt met ,·de-' o'ostelijke · zijgevel. In 
tegenstelling tot de oostgevel heeft de zuidwestelijke. prm ter plaatse van ·; de deur een 
venster en géén dakkapellen. · Bet torengedeelte · heeft -tussen -dé eerste · en twe~de serie 
vensters drie :rechthoekige nissen: · . ,.·. · · 

. De · noord-westelijke zijarm ·heeft een · complexe gevelindeling die van rechts naar links 
bestää( uit negen ·venstervakken, een ketelhuis' met schoorsteen, twee :v~nstàvakken, een 

_.risàliet en veryolgens ·nog eens zeven v~nstervakken. · · · ' 
· Het eerste v~nstervak heeft op de begline _grond een deur met links en :rechts ·een · zijlicht t 

vier bovenlièbten. Op de verdieping bevindt · zich hierboven een breed venster. · 
Voor het twèeäe -venstërvak staat ter ·:hoogte van ·de bel-etage . een aanbóuw· _mei · plat dak 
welk is . voorzièn van·' twee kleine raampjes niet hcnitep. kozijn . . Direct · boven· 'de aanbouw 
bev:iridt zich éen breed venster voorzien van -een ·zesruits houten roede-indeling. · 

·' Voör het derde en vierde venstervak staát ·eveneens ter hoogte · van de bel-etage èe:b. later 
toegevoegde aanbouw met plat dak welke is voorzien v~n twee vensters · wàài-vah dè · onderste 

. ' . ; hèlff is" dichtgëIT1ètsèld. Direct boven ·de aänb_oüw heeft hét . -derde ·. venstervak een laag 
. venster ;më( een drieruits ·houten röedev~ideling." Op de verdieping )eviiiden ' ;zich hier twee 
kleine ·vènsters, ieder ; voórzieri v'án één horizóntale :Ïoede. ·Het :vieräê; veristefvak heeft over 
oijn,a · de -hele gevèlhoogte -drie . 'smalle ·vensten; 'die ïëdër :, wórdéit" doorbroken door een 

. .. rechth0êkigé· nis. De ·benèdenrämëri heb hen viër en de bovenramen twee roeden. 
. Voór het vijfde tot . en met negende venstervak staat een . lage aanbouw ter hcfogte van het 
· souterrain.' Het vijfde venstervak heeft op äe :'bèl·etage een venster met tweeniits· houten 
· r6êdeveideling ·ep. op · de verdieping twee: kleine v_ensters niet · een houten ko:djn.' Het zesde 

r!:; '!~t ;;t:n::::~;:~:\~!~t s~~~is e°!n d:itîefËUit:::; ~~;~iefctlo!t1! .eV:h:!:r. het 
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ketelhuis. Links hiervan bevinden zich twee venstervakken met ieder weer op de bel-etage 
en de verdieping één venster. 
Links hiervan bevindt zich een risaliet met vier smalle pilasters die wordt gedekt door een 
band met in de gevel terugliggende gemetselde nissen. Tussen de buitenste pilasters bevindt 
zich op de bel-etage en de verdieping één venster. 
De zeven venstervakken links van de risaliet hebben weer een regelmatige gevelopbouw die 
gelijk is aan het zesde tot en met het negende venstervak. Op het dakvlak van de noordwes
telijke zijarm zijn diverse dakkapellen geplaatst, zowel met één als met twee ramen. Links 
van de westgevel begint de nieuwbouw van het ziekenhuis. 

Noord2evel (achter2evel) 
Evenals de voorgevel is de achtergevel , een langgerekte lijstgevel met in het midden een 
trappenhuis van drie venstervakken met aan .weerskanten negen venstervakken. 
Over de hele gevelbreedte is tegen het souterrain en de bel-etage nieuwbouw geplaatst. De 
negen linker vensters op de verdieping hebben de originele stalen zesdelige kozijnen met 
decoratief glas-in-lood. Boven, tussen het zevende en het achtste venster, is een klokkestoel 
met een klok aangebracht. In het geveldeel met de drie langgerekte vensters zijn deze 
voorzien van een negenruits roedeverdeling met decoratief glas-in-lood. Het ritme van de 
negen rechter vensters wordt deels doorbroken door vijf smalle gemetselde schoorstenen die 
hoog boven het gevelvlak uitsteken. In het dakvlak zijn diverse dakkapellen aangebracht 
waarvan één is voorzien van vier ramen en de overige van twee of één raam. 

De westelijke ziiarm aan de zijde van de binnenplaats 
Van deze gevel, die tien vensters breed is, zijn alleen de drie linker vensters op de 
verdieping zichtbaar. Tegen de rest van de gevel zijn ten opzichte van elkaar verspringende 
voorbouwen gebouwd. In het dakvlak komen diverse dakvensters en dakkapellen voor. 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

dlv-nummer 514727 

onderwerp correctie beperking gemeenteli j k monument 

correctiebesluit 

correctiebesluit ten behoeve van inschrijving van een beperkingen besluit op grond 
van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 

Bij BenW-besluit nr. 9828 d.d. 3 juli 1990 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentel ijk Monument' 
gevest igd, met de volgende gegevens : 

129 monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

Graaf Florisweg 77-79, Sint Jozefpaviljoen 
gemeente Gouda GDA 01 1 2819 

De in dit besluit opgenomen kadastrale perceelsaanduiding blijkt niet juist te zijn om de volgende reden: 

Het kadastrale perceel 1 2819 was een zeer groot perceel. Het monument bevindt zich op een gedeelte 
daarvan . Inmiddels is het perceel gesplitst. De beperk ing 'gemeentelijk monument ' is slechts van toepass ing 
op een gedeelte van het huidige perceel 1 3680 . 
De adresaandu iding van het monument luidt Graaf Florisweg 77. 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking 'Gemeentelijk Monument' met betrekk ing tot het monument 
Graaf Florisweg 77 te worden gevest igd op het perceel GDA 01 1 3680 (gedeeltelijk) zoals is aangegeven op 
bijgevoegde kaart . 

Afgegeven d.d. 1 oktober 2009 . 

Hoog achtend , 

Burgemeester en wethouders van Gouda , 
namens dezen , 
Het hoofd van rlP. ;ifrlP.linn GP. 1P.dsontwikkeling, 

gemeente 
gouda 



Als u het niet eens bent met dit beslu it dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreik ing van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda . 
Het indienen van een bezwaa rsch rift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening . 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaa rschrift moet u sturen naar het College van 
burgemees ter en wethoude rs, Centraal Juridische 
Afdeling , Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 
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dalum 1-10-2009 omschr ijving 

MONUMENTENTEKENING 

dienst: 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
en Beheer 

afdeli ng: 
Beheer Openbare Ruimte 
Gao - inronnatîe 

bezoekadres : 
Anf\Yerpsoweg 5 
2S03 PB Gouda 

posladres: 
postbus 1086 
2800 BS Gouda 

Adres 
Graaf Florisweg 77 
Groene Hart Ziekenhuis Jozeflokatie 

Kadastraal bekend 
Sectie 1 
Nummer(s) 3680 gedeeltelijk 
Nummer(s) 

0;1 r~ Nn ~duit. 1111btl dl$1ib-il bu t besbnd, d11t un11r,")Uglngtn 0Mt 1btvlg bn iJjn. 
.Un ho.l~n op dtM ll<lnl'I: 1, \Wtt!l•St'\ltt\k.an Rttn enkr l rec ht WMdcin ontJ"nd. 
CIC-of,y~ t. 8, ht" Optn1>11• Rlltnlt-, Oto •WOflnfti"t-. 
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JR 
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get. gez. 

schaal: 
1:1000 

for maat: 
A4 

monumentnummer 
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