besluit van
burgemeester en
wethouders
iz-nummer

2004.24495

Voor eensluidend afschrift

onderwerp

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het
object Crabethstraat 43-45

Datum:

1 1 JUL 2006

Paraaf:

burgemeester ©ui wethouders van gouda
Gelezen het advies d.d. 2 november 2004.
Gelet op
«

de inhoud van de brief van 14 september 2004 nummer CH2004.541 van de Commissie Cultuurhistorie
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Crabethstraat 43-45,
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1311 en 927 (resp. huisnrs. 43 en 45), welk
Crabehtstraat 45 te
object eigendom is van
Crabethstraat 43 en de heer
Gouda, waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals beschreven in de bijgevoegde
redengevende beschrijving;
2E

o

2E

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 43-45 is van belang, omdat:
1. het een gaaf voorbeeld is van woonhuisarchitectuur aan het einde van de 19e eeuw in neo-renaissance
stijl;
2. het een rijk gedecoreerde gevel bezit;
3.de gevelindeling grotendeels authentiek en gaaf is;
4.het deel uitmaakt van een aantal woningen die aan het einde van de 19e eeuw gebouwd werden door
de Goudse architect
2E

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 schriftelijk is gehoord, maar dat deze geen zienswijze te kennen heeft gegeven
en geen bezwaar tegen aanwijzing te kennen 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 Monumentennota;
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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gemeente
gouda

besluiten:
I.

over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Crabethstraat 43-45, kadastraal
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1311 en 927;

II. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving.
Aldus besloten in de vergadering van
2E

verzonden:

3 NOV 2004
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders,
nummer 2004.24495, van datum

2 NOV 2004

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

monumentnummer 778
plaatselijke aanduiding: Gouda
Crabethstraat 43-45

omschrijving van het monument
Crabethstraat 43-45
Bouwjaar: 1884
Architect:
Bouwtekeningen: aanwezig in het Streekarchief Hollands-Midden
2E

tf

Twee identieke gespiegelde herenhuizen in neo-renaissance stiji, gebouwd in 1884, bestaande uit twee
bouwlagen en een zolder. Het pand is opgetrokken uit rode baksteen in staand verband en staat onder een
afgeplat schilddak, gedekt met gesmoorde oegstgeester pannen boven de voorgevel en rode kruispannen .
boven de zijgevel van nummer 43 en zwarte boven nummer 45. Elke woning bestaat uit vier traveeën,
waarvan de middelste twee naar voren springen en rijker gedecoreerd zijn. De traveeën worden van elkaar
gescheiden door met spekbanden versierde blokpilasters. Langs de gehele voorgevel is een doorlopende
hardstenen plint aangebracht, waarin witgepleisterde basementen voor de pilasters zijn opgenomen. Tussen
de basementen zijn verdiepte metselvelden met een getrapte bepleistering aangebracht. Onder de vensters,
op zowel de begane grond als de verdieping, is een doorlopende hardstenen cordonlijst aangebracht. De
gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een doorlopende versierde houten fries met gesneden
houten consoles, waarop een geprofileerde houten kroonlijst rust. De dakschilden en de daarin geplaatste
dakkapellen worden afgesloten door een houten lijst.
Crabethstraat 43
De eerste en vierde travee van de begane grond bevatten beiden een getoogd tweeruits schuifvenster,
waarboven een segmentboog met een gedecoreerde witgeschilderde sluitsteen is aangebracht. De tweede
travee bevat een tweeruits schuifvenster, in een verdiept veld aangebracht, waarboven een geprofileerde
witgeschilderde archivolt met een gedecoreerde sluitsteen. De archivolt rust op twee kapitelen die de
pilasters aan weerszijden afsluiten.
vervolg van omschrijving op pagina's 2
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gemeente
gouda

Gouda (nr. 45)

vervolg van de omschrijving Crabethstraat 43-45
De entree bevindt zich in de derde travee in een getoogd portiek waarboven eveneens een geprofileerde
witgeschilderde archivolt met sluitsteen, en wordt bereikt via één hardstenen trede. De entree bestaat uit een
houten deur met keperboogvenster waarvoor een ijzeren rooster is aangebracht met een groot getoogd
bovenlicht.
De verdieping bevat in de eerste en vierde travee een getoogd T-venster, waarboven een segmentboog met
een gedecoreerde witgeschilderde sluitsteen is aangebracht. Onder de vensters zijn geprofileerde
natuurstenen dorpels aangebracht waaronder zich een decoratieve bepleistering bevindt. Ook de tweede en
derde travee bevatten beiden een getoogd T-venster maar dan met een witgepleisterde segmentboog met
sluitsteen. Deze beide vensters bezitten een gemeenschappelijke natuurstenen dorpel. Hieronder bezitten
de vensters een geprofileerd paneel met in het midden een diamantkop.
Boven de middelste twee traveeën staat in het dakschild een dakkapel met plat dak, houten pilasters en een
venster met dubbel draairaam.
Crabethstraat 45
De eerste en vierde travee van de begane grond bezitten beiden een getoogd schuifvenster, de eerste een
T-venster en de vierde een tweeruitsvenster, waarboven een segmentboog met een versierde
witgeschilderde sluitsteen is aangebracht. De entree bevindt zich in de tweede travee in een getoogd
portiek, waarboven een archivolt, en wordt bereikt via één hardstenen trede. De entree zelf bestaat uit een
houten deur met een keperboogvenster, waarvoor een versierd ijzeren rooster is aangebracht met groot
getoogd bovenlicht met glas-in-lood. Het venster in de derde travee is in een verdiept veld aangebracht en
bevat een tweeruits schuifvenster, waarboven, eveneens witgepleisterde archivolt met een versierde
sluitsteen is aangebracht. De archivolt rust op twee kapitelen die de pilasters aan weerszijden afsluiten.
De verdieping bevat in de eerste en vierde travee een getoogd T-venster, waarboven een segmentboog met
een gedecoreerde witgeschilderde sluitsteen is aangebracht. Onder de vensters zijn geprofileerde
natuurstenen dorpels aangebracht waaronder zich een decoratieve bepleistering bevindt.
De tweede en derde travee bezitten ook een getoogd T-venster maar dan met een gepleisterde
segmentboog met sluitsteen. Onder de vensters bevinden zich twee geprofileerde panelen met in het
midden een diamantkop. De vier vensters van de verdieping bezitten allen aan de bovenzijde een niet
authentieke gedecoreerde houten afdekking voor de zonwering.
Boven de middelste twee traveeën staat in het dakschild een dakkapel met plat dak, houten pilasters en een
venster met dubbel draairaam.
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