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• de inhoud van de brief van 19 november 2004 nummer CH2004.586 van de Commissie Cultuurhistor ie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeentelijk monument van het object Krugerlaan 69-7 1 oneven , 
kadastraa l bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2647 en 2646, welk object eigendom is van 

.----------------_, en van ._ ______ _ 
______________ waaruit blijkt dat het object cultuurhistorische waarde heeft, zoals 
beschreven in de bijgevoegde redengevende beschr ijving; 

• 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
Het object Krugerlaan 69-71 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een herenhuis in 
eclectische stijl; 
2.de gevelindeling van de voorgevel nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in details als houtwerk, tegels, smeedijzer en metselwerk . 

• 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 van het pand Krugerlaan 71 zijn gehoord, maar dat zij geen zienswijze te 
kennen hebben gegeven; 

• het feit dat de eigenaars van het pand Krugerlaan 69 zijn gehoord en dat zij op 3 december 2004 
mondeling een zienswijze naar voren hebben gebracht. Voor een samenvatting en een weerlegg ing van 
de zienswijze verwijzen wij naar onze brief aan de eigenaars d.d. 13 september 2005, kenmerk nummer 
2004.30426, die wij als herhaald en ingelast beschouwen; 

• 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; 

e 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 bovengeno emde Nota 
Cultuurhistorie; 

Krugerlaan 69 71 BenW besluit.doe 

gemeente 
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• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Krugerlaan 69-71, kadastraal 
bekend gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2647 en 2646; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 S EP 2005 

Buraemeester en wethoud~ voorno.emd. 1 .A--. 

verzonden : 1 4 SH' 1005 
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behoort bij besluit van burgemeesièr en wethouders, 
nummer 2004.30426, van l 3 S EP 2005 

monumentnummer 793 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Krugerlaan 69-71 oneven 

omschrijving van het monument 

Dubbel woonhuis · 
Bouwjaar: 1908 
Architect: ______ .,. 

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

Bouwtekeningen : Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1908/58 

Krugerlaan 69 
Woning, opgetrok~en uit twee bouwlagen en een zolder, dat het noordelijk deel uitmaakt van een 
gespiegelde twee onder een kap woning, afgedekt door een plat dak met steile dakschilden niet rood-bruin 
geglazuurde tuile du nord . 

De voorgevel aan de Krugerlaan is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. Boven de vensters zijn 
rondbogen en boven de entree een segmentboog van felrode verblendsteen met een bruin-rood gekleurde 
voeg. De boogvelden zijn gevuld met rode, witte en gele tegels in geometrische decoratie : op de begane 
grond in een diagonaal patroon, op de eerste verdieping in een zig-zagmotief. Langs de gevel is een 
gepleisterde grijs geschilderde plint. De woning heeft een entree in een gezamenlijke middenrisaliet dat is 
verhoogd met een tuitgevel met pinakels . Op de begane grond is een entree in een gezamenlijk inpandig 
portiek. De entree bestaat uit een oorspronkelijke geprofileerde houten paneeldeur met groot middenvenster 
en vierruits bovenvenster en sierlijk gebogen smeedijzeren traliewerk. Boven de deur is een bovenlicht. De 
portiekwand lieeft een wit -geglazuuurde tegelwand onder met een kleurige band en boven een gepleisterd 
deel met een profiellijst. Links van de deur zijn twee vensters met een schuifraam en recente markiezen.Op 
de verdieping zijn drie vensters waarbij het meest rechtse venster zich in de middenrisaliet bevindt , met 
gewijzigde dubbele draairamen en een bovenlicht. Boven het raam in de middenrisaliet is een korfboog . 
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vervolg van de omschrijving Krugerlaan 69-71 oneven 

Boven de twee linker vensters is een uitkragende kroonlijst met ambachtelijk geornamenteerde houten 
korbelen met sleutelstukken en muurstijlen. Boven het rechter venster is in de verhoogde tuitgevel een 
venster met draairaam en een bovenlicht onder een halve segmentboog. De tuitgevel wordt afgesloten door 
pinakels. In het dakvlak is een klein klepraam . 

Voorgevel Krugerlaan 69 (links) en 71 (rechts) 

De noordelijke zijgevel is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. Op regelmatige plaatsen zijn in 
het vrijwel blinde muurvlak en langs de plansiergoot eenvoudige muurankers. Op het dak zijn meerdere 
recente schoorstenen. 

De achtergevel aan de oostzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Uit de oorspronkelijke 
tekeningen valt af te leiden dat deze gevel op de begane grond een entree heeft en een uitgebouwde serre 
met een plat dak. Op de verdieping zijn meerdere vensters. 

J(rugerlaan 71 
Woning, opgetrokken uit twee bouwlagen en een zolder, dat het zuidelijk deel uitmaakt van een gespiegelde 
twee onder een kap woning, afgedekt door een plat dal'< met steile dakschilden met rood-bruin geglazuurde 
tuile du nord. 

De voorgevel aan de Krugerfaan is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. Boven de vensters zijn 
segmentbogen en boven de entree een korfboog van felrode verblendsteen met een bruin-rood gekleurde 
voeg . De boogvelden zijn gevuld met rode, witte en gele tegels in geometrische decoratie: op de begane 
grond in een diagonaal patroon, op de eerste verdieping in een zig-zagmotief . Langs de gevel is een 
gepleisterde grijsgeschilderde plint. De woning heeft een entree in een gezamenlijke middenrisaliet dat is 
verhoogd met een tuitgevel met pinakels. Op de begane grond is een entree in een gezamenlijk inpandig 
portiek. De entree bestaat uit een oorspronkelijke fraai ambachtelijk geprofileerde houten paneeldeur met 
groot middenvenster met barokglas en vierruits bovenvenster en sierlijk gebogen smeedijzeren traliewerk. 
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vervo lg van de omschrijving Krugerlaan 69-71 oneven 

De oorspronkelijke brievenbus, deurgreep en greep van de deurbel zijn in dof koper uitgevoerd. Boven de 
deur is een bovenlicht met glas in lood in een rechthoekig motief. De portiekwand heeft een wit
geglazuuurde tegelwand onder met een kleurige band en boven een gepleisterd deel met een profie llijst. De 
geêmailleerde plaat met het huisnummer rechts van de deur is oorspronke lijk. Rechts van de deur zijn twee 
vensters met een schuifraam.Op de verdieping zijn drie vensters met schuiframen. Boven de twee rechter 
vensters is een uitkragende kroonlijst met ambachtelijk geornamenteerde houten korbelen met 
s leutelstukken en muurstijlen. Boven het linker venster is in de verhoogde tuitgevel een venster met 
draairaam en een bovenlicht met glas in lood onder een korfboog . De tuitgevel wordt afgesloten door 
pinakels. In het dakvlak is een groot recent dakraam. 

;:f?.f1}1. 
Detail voorgevel Detail portiek nr 71 

De zuidelijke zijgevel is opgetrokken uit rode baksteen in kruisverband. Op regelmatige plaatsen zijn in het 
vrijwel blinde muurvlak en langs de plansiergoot eenvo,udige muurankers . Op het dak zijn meerdere recente 
schoorstenen . 

De achtergevel aan de oostzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Uit de oorspronkelijke 
tekeningen valt af te leiden dat deze gevel op de begane grond een entree heeft en een uitgebouwde serre 
met een plat dak. Op de verdieping zijn meerdere vensters. 
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vervolg van de omschrijving Krugerlaan 69-71 oneven 

Tuin Krugerlaan 69 - 71 
Het object ligt enigszins teruggeschoven ten opzichte van de Krugerlaan. De tuin aan de voorzijde heeft lage 
begroeiing en een toegangspad. De tuin aan de achterzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. De tuin 
van Krugerlaan 69 heeft aan de voorzijde een mogelijk oorspronkelijk tuinhek met smeedijzeren spijlen. 

Metalen tuinhek nr 69 
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