
lz-nummer 

onderwerp 

2004.30446 

aanwijzing tot gemeentelijk monument van het 
object Krugerlaan 73 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 13 september 2005 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

voor eensluidend afschrift 

Datum: 1 / JUL 2006 

Paraatl _ _. 

• de inhoud van de brief van 19 november 2004 nummer CH2004.587 van de Commissie Cultuurh istorie 
met betrekking tot het aanwijzen tot gemeente lijk monument van het object Krugerlaan 73, kadastraa l 
bekend qemeente Gouda sectie K, nummer(s) 2645, welk object eigendom is van 

~-~~~,---' 
--------~--------- ... waaruit blijkt dat het object cultuurh istorische 
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 vastgeste ld 
in de Notitie Beschermingsbeleid Jongere Bouwkunst 2002 en de Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: Het object Krugerlaan 73 is van belang omdat: 
1.het door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld is van een woonhuis dat 
kenmerken vertoont van de chaletstijl ; 
2.de gevelindeling nog grotendeels authentiek en gaaf is; 
3.de detailleringen nog grotendeels intact zijn; 
4.het ambachtelijke vaardigheid vertoont in details als houtwerk 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 schriftelijk zijn gehoord, maar dat geen zienswijze is ingediend; 

• 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 5.3.1 (en bijage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie ; 

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

• de Verordening inzal<e Monumenten en Archeologie 2003 ; 

Krugerlaan 73 BenW besluit.doe 

gemeente 
gouda 



besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentel ijk monument van het object Krugerlaan 73, kadastraa l bekend 
gemeente Gouda, sectie K, nummer(s) 2645; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving. 

Aldus besloten in de vergadering van 1 3 S EP 2005 
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behoo rt bij besluit van burgemeester en wethoud ers, bijlage 
nummer 2004. 
30446,v an 1 3 SEP 2005 

monumentnummer 794 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Kru ge rlaa n 73 

omsch rijving van het monument 

Villa 
Bouwjaar: 1905 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen: Gouda, Groene Hart Archief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda, inv.nr. 1905/68 
(woning); 1935/61 (vernieuwen ijzeren hek); 1975/112 (verbouwen en uitbreiden woonhuis). 

Vrijstaand woonhuis, opgetrokken op een T-vormige plattegrond met een deel in twee bouwlagen met zolder 
langs de zuidzijde en een verlaagd dwars deel in een bouwlaag met zolder aan de noordzijde. De 
witgeschilderde gevels zijn opgemetseld uit baksteen in kruisverband. Banden, kunststeen lateien en 
ontlastingsbogen boven de vensters zijn steenrood geschilderd. Houtwerk is overwegend wit of blauw 
geschilderd. De gevels zijn voorzien van een zwartgeschilderde gepleisterde plint. De afdekking is in de 
vorm van een samengesteld zadeldak met wolfseinden en ver overstekende kappen en roodbruin 
geglazuurde tuile du nord. 

De voorgevel aan de Krugerlaan heeft een asymmetrische indeling met een topgevel rechts en een lagere 
en terugliggende gevel links met een uitpandige entree. De topgevel heeft op de begane grond twee 
vensters met een schuifraam en drieruits bovenlichten met glas in lood. Aan weerszijde van de vensters zijn 
geschilderde ·houten luiken met lamellen en langs de bovenzijde decoratief houtsnijwerk. De luiken zijn 
draaibaar met metalen gehengen om verticale duimen. Op de verdieping zijn een groot middenvenster met 
twee kleinere zijvensters met schuiframen onder en twee- en drie-ruits bovenlichten met glas in lood. De 
overstekende gootlijst is voorzien van fraai snijwerk dat wordt geaccentueerd door blauwe en witte verf. 
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vervolg van de omschrijving Krugerlaan 73 

Links van deze gevel is de lagere voorgevel aan de noordzijde die is voorzien van een bijzonder venster 
links en een entree rechts. Het venster heeft boven een rond raam dat wordt geaccentueerd door ronde 
banden en een rechthoekig raam met verticale versiering daaronder. De entree bestaat uit een luifel met 
pannen afdekking, een houten trapbordes met geprofileerd hekwerk en een oorspronkelijke geprofileerde 
paneeldeur met tienruits venster. De overstekende gootlijst is voorzien van bijzonder snijwerk dat wordt 
geaccentueerd door blauwe en witte verf. In het dakvlak zijn een recent dakraam met twee vensters en twee 
ronde schoorsteenpijpen 
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Voorgevel Krugerlaan 73 
(links de lage dwarssvleugel) 
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Detail van daklijst 

De zijgevel aan de noordzijde heeft links een klein recent venster en rechts in een terugliggend deel de 
entree met een oorspronkelijk tweeruits venster. De overstekende gootlijst is voorzien van bijzonder snijwerk 
dat wordt geaccentueerd door blauwe en witte verf. In het dakvlak zijn een recent dakraam met twee 
vensters en een ronde schoorsteenpijp. 

De zijgevel aan de zuidzijde heeft op de begane grond onder meer links een groot en verlaagd 
samengesteld venster met bovenlichten en houten luiken. Rechts zijn meerdere vensters die vanaf de 
openbare weg niet goed waarneembaar zijn. Op de verdieping is onder meer een klein venster. De 
overstekende gootlijst is voorzien van bijzonder snijwerk dat wordt geaccentueerd door blauwe en witte verf . 
In het dakvlak dat vanaf de openbare weg niet goed waarneembaar is, is mogelijk een oorspronkelijke 
gemetselde schoorsteen . 

De achtergevel aan de oostzijde is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Uit de ontwerptekeningen blijkt 
dat deze omstreeks 1975 is verbouwd en uitgebreid met onder meer een slaapkamer. 

De tuin aan de voorzijde heeft diverse heesters , een eenvoudig verhard toegangspad naar de entree en 
aan de zuidzijde een pad naar de achtertuin. De woning ligt enigszins teruggeschoven ten opzichte van de 
Krugerlaan. De tuin aan de achterzijde is vanaf de open bare weg niet waarneembaar. 
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vervolg van de omschrijving Krugerlaan 73 
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Detai l van luifel entree voorgevel Zicht op deel van voor-en zijgevel 
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Kaart 2004: 
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