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1 
• de inhoud van de brief van 14 september 2004 nummer CH2004.539 van de Commissie Cultuurhistorie 

met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Crabethstraat 11, kadastraal 
bekend aemeente Gouda sectie H, nummer(s) 1648, welk object eigendom is van de heer · , 
~~ .-- .-- --- · 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 , zoals vastgesteld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Monumentennota van 17 april 1996 
'Gouda, stad vol cultuurhistorische kwaliteiten' als volgt gewaardeerd is: 
Het object Crabethstr aat 11 is van belang, omdat: 
1. het een gaaf en karakteristiek voorbeeld is van woonhuisarchitectuur in eclectische stijl aan het eind 
van de 198 eeuw ; 
2.de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.het een rijk gedecoreerde gevel bezit , waarvan de detailleringen grotendeels intact zijn; 
4.het deel uitmaakt van een aantal herenhuizen die aan het einde van de 198 eeuw gebouwd werden 
door de bekende Goudse architect 

• 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 geen zienswijze te kennen heeft gegeven en geen bezwaar tegen aanwijzing 
heeft ingebracht ; · 

• 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; 

• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 4.4.1 van bovengenoemde Monumentennot a; 

• het feit dat bij restauratie van monum entale onderd elen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2003 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 Crabethstraat 11 , kadastraal bekend 
gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1648; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouqers voornoenJid, . 

verzonden : 3 r,w / 20011 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.24497, van datum z NOV 2004 

monumentnummer 776 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Crabethstraat 11 

omschrijving van het monument 

Crabethstraat 11 
Bouwjaar : 1890 
Architect: .__ ____ .... 
Bouwtekeningen: aanwe zig in het Streekarchief Hollands -Midden 

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

Herenhuis uit 1890 gebouwd in neo-renaissance stijl met neo-klassieke elementen, bestaande uit twee 
bouwlagen en een zolder. Het pand is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband en staat onder een 
afgeplat schilddak , gedekt met nieuwe rubberoid daktegels . De voorgevel is op te delen in drie traveeên, · 
waarbij de linker twee iets naar voren springen en bekroond worden door een rijk geprofileerde dakkapel in 
de stijf van de neo-renaissance . Langs de onderzijde van de gevel is een hoge hardstenen plint met 
schijnvoegen aangebracht, die wordt afgesloten door een geprofileerde hardstenen deklijst. De deklijst dient 
tevens als lekdorpel. Ter hoogte van de verdiepingen zijn geprofileerde cordonlijsten aangebracht. De gevel 
wordt aan de bovenzijde beêindigd door een architraaf , waarboven een fries met kunststenen siertegeltjes 
en consoles, afgesloten met een houten kroonlijst. De gevels zijn gedecoreerd met speklagen en 
diamantkoppen in kunststeen . 

De twee vooruitspringende traveeên bevatten op de begane grond beiden een schuifvenster, waarboven 
een geprofileerde architraaf en een strek met diamantkop als sluitsteen zijn aangebracht. De entree ligt in de 
rechter travee in een rondboogportiek en wordt geflankeerd door twee zuilen, waarboven een geprofileerde 
architraaf is aangebracht. De entree wordt bereikt via twee hardstenen treden en bestaat uit een authentieke 
dubbele houten paneeldeur met groot bovenlicht, waartussen een geprofileerd houten kalf is aangebracht. 
Op de verdieping bevat elk van de drie traveeen een schuifvenster, waarboven een geprofileerde luifel en 
een segmentboog met diamantkop als sluitsteen zijn aangebracht. Het boogveld is ingevuld met kunststenen 
siertegeltjes. Onder de vensters zijn hardstenen lekdorpels geplaatst. 
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vervolg van de omschrijving Crabethstraat 11 

In het midden van de twee vooruitspringende traveeên wordt de kroonlijst onderbroken door een dakkapel. 
De onderbroken lijst wordt aan weerszijden beêindigd door een voluut. De dakkapel bezit een tweeruits 
schuifvenster waaromheen een rijk versierde kunststenen omlijsting is aangebracht, die wordt bekroond door 
een segmentvormig fronton met schelpvulling en daarboven een piron. Aan weerszijden van de dakkapel 
zijn waaieNormige klauwstukken geplaatst. Het dakschild boven de rechter travee bevat een modern , 
dakraam . 
Aan de rechter zijde van het pand loopt een steeg, die wordt afgesloten van de straat door een houten deur. 
De rechter zijgevel is een blinde gevel, waarin op de bovenste bouwlaag een aantal muurankers zijn 
aangebracht. In het dakschild staat een dakkapel met plat dak en een venster met dubbel draairaam . 
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