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Voor eensluidend afschrift 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VANG O U DA ; 

Ov erwege nde, 

dat uit de inhoud van de brief van 30 november 1999, nr. MC99.539, van de Monumentencom 

missie met betrekking tot het aanwijze n tot gemeentelijk monument en het registreren op de 

gemeente lijke monumentenlijst van het object Crabethstraat 1 2, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie H, nummer(s) 1666, welk object eigendom is van ____________ ___. 

-----~ .----------------_.:, is gebleken dat het object cultuurhistorische 
waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving; 

dat het object aan de hand van de selectie criteria "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 Crabethstraat 12 is van belang omdat: 

1] het een woonhuis met een voorgevel van rond 1900 is; 

2) de gevelindeling evenwichtig is; 

3] de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 

4] de gevel in de stij l van de neorenaissance is gebouwd; 

5] het natuursteen ambachtelijke vaardigheid vertoont. 

dat het object ligt in het gebied van het bestemmingsp lan Nieuwe Park e.o.; 

dat volgens dit bestemmingsplan de grond waarop het object staat de bestemming Wonen Il 

heeft; 

dat het object in gebruik is als woning; 

dat de bouwkundige toestand van het object redelijk is; 

dat de eigenaar middels een brief (d.d. 20 september 1999, nr.99.22370) verzocht heeft het 

pand Crabeths t raat 12 aan te wijzen tot gemeente lijk monument en te registreren op de 

gemeentelijke monumentenlijst; 
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dat aanwijzing tot gémeentelijk monument en registratie op de gemeentelijke 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 restauratiebe leid 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 aanwijzing tot gemeentelijk monument en de registratie van het object 

Crabethstraat 12 op de gemeentelijke monumentenlijst, kadastraal bekend gemeente 

Gouda, sectie H, nummer{s) 1666, op de lijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 

Monumentenverordening; 

Il . vast te stellen de bijgevoegde redengev ende beschrijv ing. 

GOUDA, 2 5 JAN. 2000 

Burgeme ester en wethouders voornoemd, 
d~ecre;aris, de burgemeester, 
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Voor eensluidend afschrift 

Datum - 1 .IIIN11006 

Paraaf: 

De Monumentencommissie heeft het verzoek gekregen advies uit te brengen over Crabethstraat 12 te 
Gouda. De commissie is van mening, dat handhaving van het historisch karakteristieke beeld ter plaatse 
mede wordt gewaarborgd door dit object aan te wijzen als gemeentelijk monument . Het object is 
opgenomen in de door de provincie Zuid-Holland uitgevoerde inventarisatie ten behoeve van het 
Monumenten Inventarisatie Project. In verband hiermee brengt de commissie u thans advies uit over de 
aanwijzing van Crabethstraat 12 te Gouda als gemeentelijk monument . 

In de openbare vergadering van 22 november 1999 heeft de commissie het door haar uit te brengen advies 
over dit object behandeld. 

Beknopte geschiedenis 
De Crabethstraat werd aangelegd in 1872 en was in Gouda de eerste stadsuitbreiding, die plaats vond 
volgens van overheidswege verstrekte richtlijnen. De straat werd genoemd naar Dirk (ca. 1505-1574) en 
Wouter Crabeth (ca. 1520 -1589). Dit waren beroemde glazeniers die in Gouda waren geboren en er onder 
andere werkten aan de oudste glazen in de Sint-Janskerk. Het huidige woonhuis werd in 1891 door 
aannemer/ architect H.J. Nederhorst ontworpen . 

Beschrijving 
Woonhuis met een bakstenen voorgevel van rond 1900 in de stijl van de neorenaissance, die is verrijkt met 
zandstenen speklagen, aanzet- en sluitstenen en boogvelden. De gevel is links voorzien van een risaliet. Het 
pand bestaat uit een begane grond, een verdieping en een zolderverdieping. Het pand heeft rechts een plat 
dak met dakschild gedekt met shingles en boven de risaliet van een zadeldak dat is gedekt met rode 
verbeterde Hollandse pannen. 

De plint is bekleed met hardsteen en de met basaltblokken beklede borstwering is aan de bovenzijde 
afgesloten door een hardstenen lijst die tevens als lekdorpel van beide erboven in de risaliet aangebrachte 
schuifvensters fungeert . Rechts van de risaliet bevat de begane grond een portiek met in de achterwand 
een kozijn met de oorspronkelijke deur en bovenlicht. 
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Boven alle gevelopeningen van de begane grond zijn zandstenen luifels en bakstenen rondbogen 
aangebracht. De rondbogen zijn voorzien van zandstenen aanzet-, tussen- en sluitstenen en ook de 
boogvelden zijn uitgevoerd in zandsteen. Elk boogveld is voorzien van een cartouche. In de cartouches 
staat van links naar rechts DIRK, WOUTER, CRABETH. 

De risaliet is op de verdieping voorzien van twee en rechts daarvan een schuifvenster. Ook boven deze 
schuifvensters zijn rondbogen met natuurstenen aanzet-, tussen- en sluitstenen gemetseld. Deze 
boogvelden zijn gevuld met siermetselwerk. De risaliet wordt bekroond door een trapgevel in 
neorenaissancestijl en het rechter deel van de gevel is afgesloten door een gedecoreerde bakgoot op 
klossen. De topgevel bezit een venster met twee draairamen waarboven een segmentboog met zandstenen 
aanzetstenen. Alle gevelopeningen zijn aan beide zijden afgezet door zandstenen geprofileerde stijlen. 

De onderste treden van de trapgevel springen naar de zijkant op natuurstenen consoles met voluut uit. De 
treden zijn alle voorzien van natuurstenen dekstenen waarop ter decoratie een bol. De top is verrijkt met 
een overhoeks geplaatste baluster op natuurstenen kraagsteen en deze wordt bekroond door een 
vereenvoudigde kruisbloem met grote bol. 

Waardering 
Het object Crabethstraat 12 is van belang omdat: 
1 l het een woonhuis met een voorgevel van rond 1900 is; 
2) de gevelindeling evenwichtig is; 
31 de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4) de gevel in de stijl van de neorenaissance is gebouwd; 
51 het natuursteen ambachtelijke vaardigheid vertoont. 

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 aan te wijzen als gemeentelijk monument en dit 
te registreren op de gemeente~onumentenlijst. 

Ho~gachtend, 1 
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