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Datum: - 1 JI IN 700tr7 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG OUD A; Paraaf: 

Overwegende, 

dat uit de inhoud van de brief van 21 april 1998, nr. MC98.629, van de Monumentencommissie 

met betrekking tot het plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van het object 

Regulierenhof 9-10-11, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie D, nummer 3787 (nr.9), welk 
object eigendom is van mevrouw ___________________ __., en nummer 

3788 (nr .10- 11 ), welk object eigendom is van Stichting De Samenwerking, Achterwillenseweg 

22a, 2805 JX Gouda, is gebleken dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals 

beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criter ia "A-panden en Jongere Bouwkunst", zoals 

opgenomen in de Monumentennota van 31 januari 1994 "Gouda, stad vol cultuurhistorische 

kwaliteiten" als volgt gewaardeerd is: 

Het object Regulierenhof 9-10-11 is van belang omdat: 

1] het een goed voorbeeld is van een bouwblok met drie woonhu izen uit het begin van de 

2] 

3] 

twintigste eeuw; 

de gevelindeling evenwichtig is; 

de detailleringen nog gedeeltelijk intact zijn; 

41 de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsplan Binnenstad West; 

dat volgens d it bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen 1 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woningen; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaren niet verschenen zijn op de hoorzitting en geen bezwaar hebben gemaakt tegen 

het voornemen tot dit besluit; 
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dat plaatsing op de monumentenlijst niet zonder meer meebrengt, dat verandering van het object 

en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 

dat wijzigingen worden getoetst aan het restauratiebeleid zoals beschreven in 

hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennota; 

dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stadsvernieuwing van 

toepassing is; 

dat overigens bij toepassing van deze verordening rekening is gehouden met de gebruiksmo

gelijkheid van het monument; 

Gelet op de Monumentenverordening; 

BESLUITEN: 

1. over te gaan tot plaatsing van het object Regulierenhof 9 -10 -11, kadastraal bekend 

gemeente Gouda, sectie D, nummer(s) 3787 (nr.9) en 3788 (nr.10-11), op de lijst als 

bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening; 

ll . vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

GOUDA, O 8 JUNI 1998 
ter en wethouders _ voornoemd, 
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Onderwerp : 
Regulierenhof 9-10-11 
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datum: 2 1 APR. 1998 

Ons kenmerk: MC98.629 

l l l l l / 111! 1 
Geacht college, 

Inleiding 

98.010236 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Regulierenhof 9-
10-11 te Gouda. 
De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse . 
mede wordt gewaarborgd door het plaatsen van dit object op de gemeentel ijke monumentenlijst. 
In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst van Regulierenhof 9-10-11 te Gouda. 

In de openbare vergadering van 9 maart 1998 heeft de commissie het door haar uit te brengen 
advies over dit object behandeld. 

Beknopte gesch iedenis 
Na 1350 werd dit deel van de stad bebouwd. De Regulierenhof is genoemd naar het klooster van 
de Reguliere kanunniken van het kapittel van Sion. Dat klooster stond tot 1580 op deze plaats . 1 n 
dat jaar werd het gesloopt en werden er straten aangelegd zoals de Kruidenier- en de Nobelstraat. 
Het huidige plein is ontstaan na de sloop van de bebouwing van (een deel van) beide straten aan 
het einde van de jaren zestig. 
Bouwblok met drie woonhuizen achter één voorgevel, in 1907 gebouwd naar een bouwplan uit 
1905, in opdracht van Ar ie Fokkers, timmerman. 

Beschrijving 
Bouwblok met drie woonhuizen uit 1907, achter één voorgevel. leder woonhu is bestaat uit een 
begane grond en een zolderverdieping . De panden zijn voorzien van één gezamenlijke rode 
bakstenen lijstgevel en hebben elk een mansardedak gedekt met verbeterde rode Hollandse 
pannen. De panden no. 1 O en no. 11 hebben dezelfde gevelindeling. Het pand no. 9 is hiervan het 
spiegelbeeld. 
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Regulierenhof 9 
Op de begane grond bevinden zich links twee schuifvensters en rechts een kozijn met deur, 
geprofileerd kalf en bovenlicht. 
Op de verdiep ing zijn de oorspronkelijke schuifvensters vervangen door vensters met vaste 
bovenramen en draairamen als onderramen. Boven alle gevelopeningen zijn met segmentbogen 
gemetseld. De boogvelden zijn gecementeerd. De gevel is aan de bovenzijde afgesloten door een 
geprofileerde kroonlijst. 

Regulierenhof 10 
Op de begane grond bevinden zich links een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht en 
rechts twee schuifvensters . De verdieping bezit twee schuifvensters. Boven alle gevelopeningen 
zijn met segmentbogen gemetseld. De boogvelden zijn gecementeerd. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. 

Regulierenhof 11 
Op de begane grond bevinden zich links een kozijn met deur, geprofileerd kalf en bovenlicht en 
rechts twee schuifvensters . De verdieping bezit twee schuifvensters . Boven alle gevelopeningen 
zijn met segmentbogen gemetseld. De boogvelden zijn gecementeerd. De gevel is aan de 
bovenzijde afgesloten door een geprofileerde kroonlijst. 

Waardering 
Het object Regulierenhof 9-10-11 is van belang omdat: 
1] het een goed voorbeeld is van een bouwblok met drie woonhuizen uit het begin van de 

twintigste eeuw; 
2] de gevelindeling evenwichtig is; 
3] de detailleringen nog gedeeltelijk intact zijn; 
4] de gevel zich goed voegt in de straatwand. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande acht de commissie dit object een monument in de zin van artikel 1, lid 
1 van de Monumentenverordening. Zij adviseert u dan ook dit object te plaatsen op de 
gemeentelijke monumenten lijst. 

Hoogachtend, 

rt secretaris, De voorzitter~ 



beperkingenregistratie van de 
gemeente Gouda 

div-nummer 540768 

onderwerp correct ie beperking gemeentelijk monument 

correctiebesluit 

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

Bij BenW-besluit nr. 98.10236 d.d. 8 jun i 1998 is de publiekrechtelijke beperking 'Gemeentelijk Monument' 
gevestigd , met de volgende gegevens : 

monumentnummer 
adres 
kadastraal perceel 

659 
Regulieren hof 9-10-11 
gemeente Gouda GDA 01 D 3787 en 3788 

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

Het perceel GDA01 D 3788 is bij akte deel 40501 nummer 58 dd 23 september 2004 gesplitst in de percelen 
GDA01 D 3950 en 3951 . Op het percee l GDA01 D 3951 bevinden zich twee panden , Regulierenhof 11 en 
12, waarvan slechts één pand , Regulierenhof 11, behoort tot het monument zoals is beschreven in de 
bijlage. Derhalve had in het verleden de publiekrechtelijke beperking gemeentelijk monument gevestigd 
dienen te worden op het percee l GDA01 B 3788 gedeeltelijk, thans bekend als GDA01 B 3951 gedeeltelijk . 

besluit: 

Op grond van bovenstaande dient de beperking Gemeente lijk Monument te worden gevestigd op de 
percelen 
gemeente Gouda, GDA 01 sectie D 3787, 3950 en 3951 gedeeltelijk , zoals op bijgevoegde tekening is 
aangegeven , 

Afgegeven d.d. 14 augustus 2008 . 

Hoogachtend , 

Burgemees:.;,.;tea.--.......;.:, 
namen7 ezen, 
Het ho©fd van 

gemeente 
gouda 
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JR ...... 4 augu stus 2008 omsc hrij ving get. gez. 

MONUMENTENTEKENING 
dienst: 
Ruimte lijke Ontwik keling 
en Behee r 

ardeling: 
Beheor Openb are Rutimte 
Geo • in forma ti e 

bozookadros: ~ 
Anrwe rpsow og 5 lT'I 
2803 PS Gouda i('\.! ~==~ 
postadres: 
poslbu s 108.6 
2!100 8B Gou da 

gemeente 
gouda 

Adres sc haal: 

Regu lieren hof 9, 10 en 11 ,,,. 
forma at: 

Kadastraal bekend 
Sect ie D 
Nummer(s) 3787, 3950 en 3951 gedeeltelijk 

m onum entn um mer 
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