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Paraaf: 

• de inhoud van de brief van 14 september 2004 nummer CH2004 .540 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Crabethstraat 41, kadastraal 
bekend aeroeente Gouda. sectie H, nummer(s) 1312, 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 Crabethstraat 41 is van belang, omdat: 
1. het een goed voorbeeld is van woonhuisarchitectuur in eclectische stijl aan het eind van de 19° eeuw; 
2.de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.het een rijk gedecoreerde gevel bezit, waarvan de detailleringen grotendeels intact zijn ; 
4.het een object betreft van de bekende goudse architect ________ t. die zelf gewoond heeft in 
betreffende pand. 

• 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 goed is; 

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

• het fe it 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 monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2003 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 2004.24496, van datum 2 NOV 2004 

monumentnummer 777 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Crabethstraat 41 

omschrijving van het monument 

Crabethstraat 41 , 
Bouwjaar : ca.1900 
Architect: _____ _ 

Bouwtekeningen : aanwezig in het Streekarchief Hollands -Midden 

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

Hoekwoning uit ca.1900 gebouwd in eclectische stijl, bestaande uit twee bouwlagen en een zolder. De 
voorgevel heeft op de begane grond een rustica gevelbekleding in kunststeen, waarlangs aan de or,,derzijde 
een gefrijnsde hardstenen plint is aangebracht. Zowel in de kunststenen gevelbekleding , als in de 
hardstenen plint zijn schijnvoegen aangebracht. De verdieping is opgetrokken uit rode strengperssteèn in 
kruisverband. De voorzijde bezit een topgevel. 
Op de linker hoek is op de eerste verdieping een schuin geplaatste erker aangebracht. De blinde linker 
zijgevel is geheel witgepleisterd . Het geheel staat onder een plat dak met drie schuine dakschilden. Het 
dakschild boven de voorgevel heeft een rijndekking in leien, de dakschilden boven de zijgevels zijn gedekt 
met gesmoorde kruispannen. De gevels worden aan de bovenzijde afgesloten door een overstekende 
geprofileerde kroonlijst. 

De begane grond bezit links twee recht gesloten schuifvensters, waarboven een geprofileerde lijst en een 
strek in kunststeen zijn aangebracht. Rechts in de gevel bevindt zich de entree, die bestaat uit een 
authentieke houten deur met een ijzeren rooster en bovenlicht, waarboven eveneens een geprofileerde lijst 
en een strek in kunststeen is aangebracht. De beganegrond wordt afgesloten door een geprofileerde 
kunststenen cordonlijst, welke doorloopt onder de erker. 
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vervolg van de omschrijving Crabethstraat 41 

De verdieping bevat twee getoogde schuifvensters met een hardstenen lekdorpel, waarboven 
segmentbogen met witgepleisterde aanzet- en sluitstenen zijn aangebracht. Aan weerszijden van de 
vensters is een witgepleisterde blokversiering aangebracht. Om de kroonlijst te accentueren is boven de 
vensters een geprofileerde cordonlijst aangebracht. De kroonlijst wordt aan de bovenzijde van de voorgevel 
onderbroken door een hoger opgaande uitgezwenkte topgevel, bekroond door een kunststenen fronton. De 
topgevel bevat een tweeruits rondboogvenster in een gemetselde rondboogomlijsting met witgepleisterde 
aanzet- en sluitstenen, waaronder een hardstenen lekdorpel is aangebracht. 

De schuingeplaatste erker met rechte hoeken heeft een hardstenen borstwering en steunt op een 
kunsstenen overstek in dezelfde stijl als de begane grond van de voorgevel. De opbouw van de erker 
bestaat uit een houten vakwerk met vijf twee-ruits vensters en is aan de bovenzijde ingevuld met rode 
strengperssteen. De erker wordt bekroond door een spitsdak met leien in rijndekking en een piron, waarin 
een vast raam met afgeschuinde hoeken geplaatst is. 
De linker zijgevel is 'een blinde gevel. In het dakschild z ijn twee vernieuwde schoorstenen geplaatst. 
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