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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 10 mei 2005 nummer CH2005.588 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Tollensstraat 102, klooster bij 
Sacramentskerk, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer(s) 1685, welk object eigendom 
is van Stichting Stek Jeugdzorg, Kralingseweg 463, 3065 RG Rotterdam, 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, zoa ls vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Tollensstraat 102 is van belang, omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van een voormalig klooster uit de jaren dertig van de twintigste eeuw dat 
kenmerken vertoont van de Traditionele stijl; 
2. de gevelindeling en detaillering nog grotendeels authentiek en gaaf zijn; 
3. het een herkenningspunt vormt op een stedenbouwkundig markant punt; 
4. het onderdeel uitmaakt van een complex aan gebouwen rondom de voormalige Rooms Katholieke 
Sacramentskerk. 

• 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 redelijk is; 

• het feit dat de eigenaar schriftelijk is gehoord, en dat deze te kennen heeft gegeven, geen bezwaar tegen 
aanwijzing te hebben; 

e 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; 

e het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoa ls beschreven in hoofdstuk 5.5.1 (en bijlage 17) van bovengenoemde 
NotaCultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke 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 object Tollensstraat 102, klooster bij 
Sacramentskerk, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer(s) 1685; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 2 7 S EP 2005 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2005.19944, van 2 7 SEP 2005 

monumentnummer 824 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Tollensstraat 102, klooster bij Sacramentsker,k 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : 1931 
Architect: Jac.P. Dessing (toegeschreven) 

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

Bouwtekeningen: geen bouwtekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart Archief, Archief Bouw- en 
Woningtoezicht 

Voormalig klooster, nu in gebruik als bijzondere woonvoorziening , opgetrokken uit een hoofdzakelijk 
rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen met zolder, afgedekt door een samengesteld zadeldak met 
rode, vermoedelijk verbeterde Hollandse pannen. Het gebouw ligt georiënteerd met de voorgevel op het 
kerkplein, met de lengtegevel langs de Tollensstraat en met de achtergevel aan de Nicolaas Beetsstraat. De 
gevels zijn opgemetseld uit roodbruine baksteen in Noors verband, met een plint van donkerder baksteen. 
De gevel aan de Tollensstraat is voorzien van lisenen. De kopgevels zijn langs de dakrand voorzien van 
rollagen. De uitkragende gootlijst is witgeschilderd. Ke11merkend aan de gevels zijn bovendien de vensters 
waarvan de meeste zijn voorzien van een witgeschilderde latei en wit geschilderde luifel bij het bovenraam . 
Alle luifels en de lateien zijn nu witgeschilderd, maar waren oorspronkelijk mogelijk van onbeschilderd 
natuursteen dat met een frijnslag was nabewerkt. De beitelstructuur van de frijnslag is op enkele plaatsen 
nog steeds goed zichtbaar. Bij de gevel aan de Tollensstraat en voorgevel hebben deze vensters dubbele 
ramen met een baksteen middenstijl. Aan de andere zijgevel hebben deze vensters enkele ramen met een 
bovenraam. De kozijnen in deze vensters zijn voor het grootste deel niet oorspronkelijk. 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aandu iding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Document4 

Stichting Stek Jeugdzorg 

Gouda 

kad. F 

1685 

vervolg van omschrijving op pagina's 2 en 3 

gemeente 
gouda 



vervolg van de omschrijving Tollensstraat 102 

De voorgevel aan het kerkplein heeft twee risalerende delen. In het voorste deel is links de entree in een 
inpandige portiek met een gemetselde portiekvloer met drie treden. De oorspronkelijk ogende, dubbele 
houten paneeldeur is voorzien van profilering, twee smalle verticale ruiten en een bovenlicht met glas-in
lood. In de linkerdeur is een brievenbus. De dorpel is van grijs natuursteen . Aan de linkerzijde heeft de 
portiek een gemetselde balustrade met een kolom onder een witgeschilderde houten luifel. Rechts van de 
entree is een dubbel venster. Links van de entree in een terugliggend deel is een dubbel venster. In de nok 
van de gevel is een zeer lang en smal spitsboogvenster met nog oorspronkelijk glas-in-lood in een metalen 
kozijn en voorzien van een voorzetraam. In het dakvlak rechts is een recent ontluchtingskanaal. 

De zijgevel aan de Tol/ensstraat heeft een langgerekt middendeel met twee lagere delen aan de zijkanten. 
De gootlijst volgt deze hoogteverschillen. De gevel heeft lisenen over de gehele hoogte en is op de begane 
grond voorzien van zes dubbele vensters en op de eerste verdieping vijf dubbele vensters. Geheel rechts 
zijn in een risalerend deel onder een zadeldak negen verticale vensters met glasstenen en verticaal 
gemetselde bakstenen. Mogelijk waren deze glasstenen oorspronkelijk glas-in-lood ramen. In het dak is een 
langgerekte, waarschijnlijk oorspronkelijke dakkapel met meerdere vierkante vensters en horizontaal 
aangebrachte planken onder een schuin dakschild. Aan weerszijden van deze dakkapel is een recent 
dakraam . 

. ....... 
Voorgevel aan het kerkplein Gevel Tollensstraat 

De achtergevel aan de Nicolaas Beetsstraat heeft in een risalerend linkerdeel enkele vensters. In het 
rechterdeel zijn links zes smalle vensters met glasstenen. Mogelijk waren deze glasstenen oorspronkelijk 
glas-in-lood ramen. Daarboven is een smal verticaal venster met nog oorspronkelijk glas-in-lood in een 
metalen kozijn . Aan de voet van deze vensters is onder meer een gemetseld muurtje, mogelijk een 
plantenbak . Rechts zijn twee vensters met een bovenraam. Geheel rechts is in het dak een hoge 
gemetselde schoorsteen met een dekplaat. 

De zijgevel aan de noordoostzijde heeft meerdere recente deuren met bovenlicht en vensters die allemaal 
zijn voorzien van de nog oorspronkelijke latei en een gewapend betonnen luifel. Drie deuren op de begane 
grond zijn voorzien van gemetselde traptreden. Links in de gevel is een gebogen metalen vorm: mogelijk 
een vlaggestokhouder. Geheel rechts is een uitbouw in een bouwlaag onder een plat dak die het klooster 
een interne verbinding geeft met de Sacramentskerk. 

Van de terreinaanleg is vooral de tuinmuur van belang. De uit baksteen opgemetselde, lage 
terreinafscheiding met geschilderde metalen onderdelen bij de voorgevel, de Tollensstraat en het eerste 
gedeelte aan de Nicolaas Beetsstraat, lijkt nog oorspronkelijk. 
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vervolg van de omschrijving Tollensstraat 102 

Achtergevel (links) en zijgevel Detail van het hekwerk 
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