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■ 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van 15 november 2004 nummer CH2004 .585 van de Commissie Cultuurhistorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Krugerlaan 1-3-5 oneven , 
kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie K, nummer(s) 3618 , 4308 en 3680, welk object eigendom is 

,;..;;;.;..;:;;;:::===========;-----;::::=====-=---=~:... • v.:....::.an _______ -=="' 1 _ __. ____ en van __________________ _ 

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 Beschermingsbele id Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Krugerlaan 1 - 3 - 5 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een herenhuis dat 
kenmerken vertoont van een stijl die invloeden vertoont van aan art-nouveau en chaletstijl verwante 
stijlkenmerken; 
2.de gevelindeling van de voorgevel nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailler ingen nog grotendeels intact zijn; 
4.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in details als houtwerk, geglazuurde tegels en metselwerk ; 
5.het deel uitmaakt van een aantal herenhuizen die rond het eind van de negentiende eeuw werden 
ontworpen door de bekende Goudse architect. ______ .... 
6.het een stedenbouwkundig ensemble vormt doordat het georiënteerd is op de zuidelijke afsluiting van 
de Breevaart en de tuinaanleg. 

• 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 eigenaars schriftelijk zijn gehoord en dat zij een zienswijze naar voren hebben gebracht. 
Voor een samenvatting en een weerlegging van de zienswijze(n) verwijzen wij naar onze brieven aan de 
eigenaars d.d. 6 februari 2007, kenmerk nummers 492166 , 492167 en 492168, die wij als herhaald en 
ingelast beschouwen; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
objec t en aanpassing aan een doelmatig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreven in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

• het feit dat bij restaurat ie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Krugerlaan 1-3-5 oneven, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 3618, 4308 en 3680; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Burgemeester en wethouders voornoemd . 

verzonden: 

- 6 FEB 2007 

. ' 

pagina 2 



behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, bijlage 
nummer 488536, van 6 f ER ?.007 

monumentnummer 792 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Krugerlaan 1 -3-5 oneven 

omschrijving van het monument 

Drie herenhuizen 
Bouwjaa r: 1900 
Architect: ______ _. 

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

Bouwtekeningen : Gouda , Groene Hart Arch ief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda , inv. nr. 1900/61 

Krugerlaan 1 
Woning, opgetrokken uit twee bouwlagen en een zolder , dat het oostelijke deel uitmaakt van een blok van 
drie woningen , afgedekt door een plat dak met samengestelde steile dakschilden , steekkappen en 
dakkapellen met gesmoorde en rode kruispannen . 

De voorgevel aan de noordzijde is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband met op diverse plaatsen 
horizontale banden met bakstenen van een rodere kleur en een donkere voegspecie , versieringen met gele 
en blauwe tegels in geometrisch decoratief patroon, en een halfsteens uitgemetselde plint die wordt 
afgesloten met groen geglazuurde afgeschuinde bakstenen . De voorgevel heeft op de begane grond rechts 
een toegang met een oorspronkelijke deur met tweeruits bovenlicht. Links zijn twee vensters met een houten 
schuifraam en een drieruits bovenlicht met getint glas . De vensters zijn voorzien van uitgemetselde 
waterdorpels en geglazuurde delen , een geprofileerde bovenlate i, een gemetselde segmentboog in het 
gevelvlak en een verdiept liggend boogveld met gele en blauwe tegels . Onder elk vensters is een 
ventilatierooster . 

kadastrale tenaamstelling 

eigenaar(s) 

vervolg van omschrijving op pagina's 2,3 en 4 

( nr. 1) 
nr. 3) 

--------------------• ( nr. 5) recht van erfpacht 

zakelijk gerechtigde 

kadastrale aanduiding 

gemeente 

sectie 

nummer(s) 

Gouda 

kad. K 

3618, 4308 en 3680 
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vervolg van de omschrijv ing Krugerlaan 1-3-5- oneven 

Voorgevel Krugerlaan 1 (links) , 3 (midden) en 5 (rechts) 

De gevel heeft op de verdieping drie vensters met een houten schuifraam, en twee- en drieruits 
bovenlichten met getint glas. De vensters zijn voorzien van uitgemetse lde waterdorpels en geglazuurde 
delen, een geprofileerde bovenlatei , en een fries met gele en blauwe tegels. Op de zolderlaag links is een 
oorspronkelijke houten dakkapel met chaletvormig overstekende houten steekkap met rijk snijwerk, 
hangwerk en een zadeldak. Deze bijzondere dakkapel en de kroonlijst rusten op geornamenteerde korbelen 
met sleute lstukken en muurstijlen . In de steekkap is een dubbel draairaam. Het samengestelde zadeldak 
van de dakkapel is voorzien van een wolfseind, dakpannen en een piron met bolornament. In het dakv lak 
rechts is een kleinere , oorspronkelijke dakkape l met draairamen en geornamenteerd kozijnhout. 

De achtergevel in drie bouwlagen is opgemetseld uit rode bakstenen in kruisverband . Deze gevel heeft 
diverse ramen en uitbouwen die slechts gedeeltelijk vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Enkele vensters 
zijn voorzien van tweeru its schuiframen en tweeruits bovenlichten of dubbele draairamen. Meerdere ramen 
zijn voorzien van strekbogen en uitgemetselde waterde rpels. 
In de oostgeve/ bevindt zich een got isch raam, voorzien van glas-in-lood maar deze gevel is vanaf de 
openbare weg niet zichtbaar . 

r 
~ . - ~ 

Detail voorgevel met stoep Zijgevel (links) en achtergevel (rechts) 
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vervolg van de omschrijving Krugerlaan 1-3-5- oneven 

Interieur 
Het pand is onderkelderd . Op de begane grond bevinden zich twee origine ! schouwen , stucplafonds en 
suite-deuren . 

Krugerlaan 3 
Woning, opgetrokken uit twee bouwlagen en een zolder, dat het middendeel uitmaakt van een blok van drie 
woningen , afgedekt door een plat dak met steile dakschilden , steekkappen en dakkapellen met gesmoorde 
en rode kruispannen. Dit pand was met buurpand nummer 5, op de begane grond verbonden door een deur, 
vanwege een zeilmakerijg die hier gevestigd was. 

De voorgevel aan de noordzijde is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband met op diverse plaatsen 
horizontale banden met bakstenen van een rodere klem en een donkere voegspecie , versieringen met gele 
en blauwe tege ls in geometrisc h decoratief patroon , en een halfsteens uitgemetselde plint die wordt 
afgesloten met groen geglazuurde afgeschuinde bakstenen . De voorgevel heeft op de begane grond rechts 
een toegang met een vernieuwde deur met tweeruits bovenlicht. Links zijn twee vensters met een houten 
schuifraam en een drieruits bovenlicht met getint glas. De vensters zijn voorzien van uitgemetselde 
waterdorpels en geglazuurde delen , een geprofileerde bovenlatei, een gemetselde segmentboog in het 
gevelvlak en een verdiept liggend boogveld met gele en blauwe tegels. Onder elk vensters is een 
ventilatierooster. De gevel heeft op de verdieping drie vensters met een houten schuifraam , en twee- en 
drieruits bovenlichten met getint glas. De vensters zijn voorzien van uitgemetselde waterdorpels en 
geglazuurde delen , een geprofileerde boven latei, en een fries met gele en blauwe tegels. Op de zo lderlaag 
is een oorspronkelijke chaletvormig overstekende houten steekkap met hangwerk, rijk snijwerk en een 
zade ldak. Deze bijzondere kap en de kroonlijst rusten op geornamenteerde, korbelen met sleutelstukken en 
muurstijlen. In de steekkap is een samengesteld venster met draairamen. Het zadeldak van de dakkapel is 
voorzien van wolfse inden, dakpannen en een piron met bolornament. In het dakvlak rechts is een kleinere, 
oorspronke lijke dakkapel met draairamen en geornamenteerd kozijnhout. 

De achtergevel in drie bouwlagen is opgemetseld uit rode bakstenen in kruisverband. Deze gevel heeft 
diverse ramen en uitbouwen die slechts gedeeltelijk vanaf de openbare weg zichtbaar zijn . Enkele vensters 
zijn voorzien van tweeru its schuiframen en tweeruits bovenlichten of dubbele draairamen . Meerdere ramen 
zijn voorzien van strekbogen en uitgemetselde waterdorpels . De oostgevel is vanaf de openbare weg niet 
zichtbaar . 

Krugerlaan 5 
Woning, opgetrokken uit twee bouwlagen en een zolder, dat het westelijk deel uitmaakt van een blok van 
drie won ingen, afgedekt door een plat dak met steile dakschilden , steekkappen en dakkapellen met 
gesmoorde en rode kruispannen . Dit pand was met buurpand nummer 3 op de begane grond verbonden 
door een deur, vanwege een zeilmakerij die hier gevestigd was. 

Detail van dak voorzijde nr 5 
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vervolg van de omschrijving Krugerlaan 1-3-5- oneven 

De voorgevel aan de noordzijde is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband met op diverse plaatsen 
horizontale banden met bakstenen van een rodere kleur en een donkere voegspecie , versieringen met gele 
en blauwe tegels in geometrisch decoratief patroon , en een halfsteens uitgemetselde plint die wordt 
afgesloten met groen geglazuurde afgeschuinde bakstenen. De voorgevel heeft links op de begane grond 
een toegang met een vernieuwde deur met tweeruits bovenlicht. Rechts zijn twee vensters met een houten 
schuifraam en een drieruits bovenlicht met getint glas. De vensters zijn voorzien van uitgemetselde 
waterdorpels en geg lazuurde delen, een geprofileerde bovenlatei, een gemetselde segmentboog in het 
gevelvlak en een verdiept liggend boogveld met gele en blauwe tegels. Onder elk vensters is een 
ventilatierooster . De gevel heeft op de verdiep ing links een enkel venster met een houten schuifraam en een 
tweeruits bovenlicht met getint glas . Rechts is een groot samengesteld venster met een groot 
middenvenster, twee zijvensters , en twee- en drieruitsbovenlichten met getint glas. De vensters zijn voorzien 
van uitgemetselde waterdorpels en geglazuurde delen , een geprofileerde bovenlatei , en een fries met gele 
en blauwe tegels. Op de zolderlaag is een oorspronkelijke chaletvormig overstekende houten afgeknot 
sch ilddak met rijk snijwerk . Deze bijzondere kap en de kroonlijst rusten op geornamenteerde , korbelen met 
sleutelstukken en muurstijlen. 
Halverwege de doorbroken kroonl ijst is in een dakkape l met schilddak en een dubbele draairamen. Het 
schild van de dakkapel is voorz ien van dakpannen . In het dakvlak links is een kleinere, oorspronkelijke 
dakkape l met een houten venster met draairamen en geornamenteerd kozijnhout. 

De westgevel is recentelijk vernieuwd en uitgebreid met een uitbouw van ondermeer glazen bouwstenen 
en gemetse lde bakstenen. Het gevelvlak heeft een recentelijke witgeschilderde bedekking . De houten 
plansiergoot is creme geschilderd . In het dakvlak is links een oorspronkelijke uit bakstenen opgemetselde 
schoorsteen en rechts daarvan een dakraam . 

De achtergevel in drie bouwlagen is opgemetseld uit rode bakstenen in kruisverband . Deze gevel heeft 
diverse ramen en uitbouwen die slechts gedee ltelijk vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Enkele vensters 
zijn voorzien van tweeruits schuiframen en tweeruits bovenlichten of dubbele draairamen. Meerdere ramen 
zijn voorzien van strekbogen en uitgemetselde waterdorpels. De oostgevel is vanaf de openbare weg niet 
zichtbaar. 

Situering Krugerlaan 1 -3 - 5 
De situering van het object is door de tuinaanleg en de ligging aan de Breevaart bijzonder. Rondom het blok 
is een tuin. Aan de voorzijde staan diverse volwassen bomen in de tuin langs het water. Langs de voorgevel 
is een verharde stoep met V-vormig geplaatste natuurstenen treden . Langs de Krugerlaan staan een rij 
leibomen en een recente gemetselde tuinmuur van ongeveer twee meter hoog. 
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