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Woonplaats

Gemeente
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Gouda

Gouda
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Hoofdadres van hoofdobject
Groeneweg 33, 2801 ZB Gouda
Complexomschrijving
Inleiding
Het voormalige CellebroedersKLOOSTER dateert in oorsprong uit de vijftiende eeuw. Nadat de Geuzen bezit
genomen hadden van Gouda in 1572 werd het gebouw bestemd als Latijnse School. Vervolgens werd in 1849 de
Latijnse School omgevormd tot gymnasium en weer later in gebruik genomen als Werkinrichting tot Wering der
Bedelarij. In 1899 werd een KOETSHUIS in Neo-Hollandse-Renaissance stijl aan het complex toegevoegd. Na de
oorlog werd het complex gebruikt als bejaardentehuis. Thans is het koetshuis als woonhuis in gebruik.
Omschrijving
Het op haakvormige plattegrond opgetrokken voormalige klooster is met de lange zijde aan de Groeneweg
gesitueerd. Tegen de linker zijgevel is het op rechthoekige grondslag opgetrokken koetshuis gebouwd op dezelfde
rooilijn.
Waardering
Het voormalige KLOOSTER met KOETSHUIS is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische
waarde en in stedenbouwkundig opzicht vanwege de beeldbepalende situering.
Het complex is van cultuurhistorische waarde als oude vestigingsplaats van een kloosterorde.
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Het complex is van architectuurhistorische waarde vanwege de ouderdom, en de architectonische vormgeving met
verschillende elementen uit verschillende perioden.
Het complex is van belang vanwege de hoge mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
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V.M. CELLEBROEDERSKLOOSTER. Gebouw op haakse plattegrond, in oorsprong XV, verbouwd tot Latijnse School in
1666.
Links in de voorgevel een korfbogig, natuurstenen poortje (laat-gotisch) rechts een poortje tussen pilasters met
Korintische kapitelen, waarboven venster met driehoekig fronton (gedateerd 1666) en gebeeldhouwde zijstukken
met bloemen, vruchten en boeken.
Inwendig: balkenzoldering (XV) en kamer met goudleerbehang en eenvoudige schouw, waarin schoorsteenstuk
(XVIII).

Hoofdcategorie
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Klooster, kloosteronderdl

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 mei 2022

Functie

Pagina: 4 / 6

Monumentnummer*: 520806
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 juni 2005

Kadaster deel/nr:

82883/139

Complexnummer

Complexnaam

520805

vml Cellebroedersklooster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gouda

Gouda

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Groeneweg

31

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Gouda

C

Postcode*

Woonplaats*

2801 ZB

Gouda

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
4183

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het voormalige KOETSHUIS Groeneweg 33 is een toevoeging in Neo-Hollandse Renaissance uit 1899 aan het
voormalige Cellebroedersklooster uit de zestiende eeuw. Nadat de Geuzen bezit genomen hadden van Gouda in
1572 werd het gebouw bestemd als Latijnse school. In 1849 werd de Latijnse school omgevormd tot gymnasium en
verliet de school het pand. Daarna werd het pand in gebruik genomen als Werkinrichting tot Wering der Bedelarij.
Na de oorlog kwam hier het bejaardentehuis Huize Groeneweg. Groeneweg 33 fungeerde als koetshuis.
Omschrijving
Het aan drie zijden vrijstaande pand is vanuit een rechthoekige plattegrond in baksteen opgetrokken. Het pand
bestaat uit twee bouwlagen, bekroond met een trapgevel aan de voorzijde en een tuitgevel aan de achterzijde. Het
zadeldak is gedekt met zwarte kruispannen. De symmetrische voorgevel wordt geleed door zandstenen speklagen.
er zijn smeedijzeren sierankers. Het lichtuitstekende trasraam wordt afgesloten met een hardstenen lijst. de
voorgevel heeft op de begane grond twee dubbele deuren met ruiten en met bovenlichten in de vorm van een
korfboog. Tussen de deuren een hardstenen gevelsteen met het jaartal 1899. Op de verdieping twee dubbele
schuiframen met zesruits bovenlicht. In de top bevindt zich een zes-ruits schuifvenster, met een korfboog en
gemetseld boogveld erboven. In de korfbogen boven de vensters en deuren zijn zandstenen blokken (waaronder
aanzet-en sluitstenen) aangebracht. de topgevel en de dekplaten zijn van natuursteen. De blinde muur van de
linkerzijgevel heeft een houten gootlijst. In de achtergevel bevinden zich een deur met ruiten en een zesruits

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 mei 2022

Pagina: 5 / 6

schuifvenster. De tuit en de deklijsten zijn van natuursteen.
Waardering
Het KOETSHUIS is van algemeen belang vanwege de cultuur-en architectonische waarde. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van het voormalige Cellebroedersklooster en de sociaal-culturele geschiedenis van
dit complex. Het pand heeft architectuur-historische waarde als voorbeeld van de bouwstijl en -tijd. Het interieur is
voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang. Het pand heeft stedenbouwkundige waarde vanwege
de ligging in het beschermde stadsgezicht van Gouda en als onderdeel van de gegroeide structuur van het complex.
Het pand is nagenoeg gaaf.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Kastelen, landhuizen en parken

Bijgebouwen kastelen enz.

Koetshuis(L)
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