
paz-nummer 

onderwerp 

569202 

aanwijz ing tot gemeentelijk monument van het 
object Crabethstraat 20 

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 17 ju li 2009 

Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van 11 juli 2009 nummer CH2009.501 van de Commissie Cultuurhistorie met 
betrekking tot het aanwijzen als gemeentelijk monument van het object Crabethstraat 20, kadastraa l 
bekend gemeente Gouda, sectie H, nummer(s) 1663, welk object eigendom is va _______ _ 
___________________ 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 Nota Cultuurhistorie 2004 als volgt 
gewaardeerd is: 
'het object Crabethstraat 20 is van belang: 
1.als voorbeeld van een woonhuis met kenmerken van eclectische stijl gebouwd omstreeks 1880-1900 ; 
2.omdat de detaillering van het exterieur nog grotendee ls gaaf is; 
3.vanwege de nog origine le opzet, indeling en structuur van het interieur in samenhang met de 
aanwez ige authentieke interieurelementen zoals de stucplafonds , houtwerk van kozijnen en deuren, en 
de trap; 
4.vanwege de detaillering die ambachtelijke vaardigheid vertoont ; 
5.omdat het een van de weinige nog bestaande oorspronkelijke woonhuizen is in noord-oostel ijke 
gevelwand van de Crabethstraat ; 
6.omdat het pand een restant is van en herinnert aan het oorspronkelijke symmetrische straatbeeld, in 
1872 speciaa l aangelegd als betere verbinding van het station met de binnenstad, die aan de overzijde 
nog grotendeels in tact is.' 

• het feit dat de bouwkundige toestand van het object goed is; 

• het feit dat de eigenaars een verzoek tot aanwijzing hebben ingediend, en dus geen bezwaar tegen 
aanwijzing hebben; 

• het feit dat aanwijzing tot gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing 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 bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurh istorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing 
2005 van toepassing is; 
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• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie 2003 ; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing tot gemeentelijk monument van het object Crabethstraat 20, kadastraal bekend 
gemeente Gouda , sectie H, nummer(s) 1663; 

ll. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van 

Buraemeester en wethouders voornoemd , 

AUG. 200. 

, burgemeester 

, secretaris 

verzonden : 2 7 AUG 2009 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van 
burgemeester en wethouders van Gouda . 
Het indienen van een bezwaarschr ift schort de werk ing van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten , de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorz ien zijn van uw handtekening . 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. 
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders , Centraal Juridische 
Afdeling , Postbus 1086, 2800 BB te Gouda . 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank , postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag, om het treffen van een voorlop ige voorziening verzoeken. 
Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd . De griff ie van de rechtbank zendt 
ter betaling een acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 
nummer 569202, van 2 5 AUG 2009 

monumentnummer 867 

plaatselijke aanduiding: Gouda 
Crabethstraat 20 

omschrijving van het monument 

Bouwjaar : on bekend ( circa 1880-1900) 
Architect: onbekend 

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

Bouwtekeningen : geen oorspronkelijke bouwtekeningen aangetroffen in Gouda, Groene Hart archief, Archief 
Bouw en Woningtoezicht ac 468. 
Datum schouw: februari 2009 
Bouwkundige staat 
Tijdens de schouw (februari 2009) werd het pand ingrijpend verbouwd en niet bewoond . In de voorgevel zijn 
scheuren en verzakkingen zichtbaar 

Omschrijving 
Woonhuis, gebouwd omstreeks 1880-1900 met kenmerken van de eclectische stijl , opgetrokken op een 
rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen met een schilddak, gedekt met Hollandse pannen. De voor- en 
achtergevel zijn grotendeels opgetrokken uit rode baksteen in staand verband . De grijs geschilderde rechter 
zijgevel is gepleisterd. Het vensterglas is grotendee ls enkel glas en voor een deel nog oorspronkelijk oud 
glas (getrokken glas). Het houtwerk en vaste kozijnwerk zijn grotendeels crèmewit geschilderd, terwijl 
schuivende en draaiende delen donkergroen geschilderd zijn. 

De voorgevel , een lijstgevel , heeft op de begane grond rechts de hoofdentree met een niet-oorspronkelijke 
deur en een grijze hardstenen dorpel, en links twee vensters met enkelruits schuiframen . Diverse crèmewit 
geschilderde sierlijsten en decoraties, zoals florale motieven en diamantkoppen, benadrukken het karakter 
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vervolg van de omschrijving Crabethstraat 20 

Voorgevel Crabethstraat 20 (foto februari 2009) Detail van voorgevel , zichtbaar is scheurvorming 

van de voorgevel. Op de begane grond is deze gevel geheel gepleisterd. Boven de deur- en raamopeningen 
is in reliëf een sluitsteen en een kordonlijst (als scheiding met de eerste verdiep ing). Links in de gevel is net 
onder het maaiveld niveau een restant van een ventilatierooster . De vensters zijn voorzien van een niet 
oorspronkelijke lekdorpel. Op de eerste verdiep ing zijn twee schu ifvensters met rijk versierde oorspronkelijke 
omlijsting. De gevel van de symmetrisch ingedeelde eerste verdieping is voorzien van een oml ijsting met 
een vlakke gepleisterde horizontale onderrand, langs de beide zijkanten een gepleisterde blokrand met een 
imitatie hakmotief (gekamd pleisterwerk) , en een houten geprofileerde kroonlijst voorzien van drie 

( ·rabeth■1n,at te Oouda 

Historische opname , vrouw in witte jurk staat op stoep Crabethstraat 20 , (foto omstreeks 1900) 
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vervolg van de omschrijvi ng Crabethstraat 20 

geornamenteerde consoles. De voegen zijn geknipt. De beide vensters met schuiframen en bovenl icht zijn 
eveneens voorz ien van rijk geornamenteerde nog oorsp ronkelijk ogende sierl ijsten met decoratief reliëf. De 
schuiframen hebben een smalle middenstij l en het bovenraam heeft een segmentboog . Boven het linker 
venster is een metalen haak die gebruikt kan worden om een hijsmechaniek te plaatsen. In het dakvlak zijn 
twee kleine, mogelijk nog oorspronke lijke dakvensters . 

De achtergevel heeft een relatief sober karakter ten opzichte van de voorgevel. De gevel is uit baksteen 
opgetrokken . Raam- en deuropeningen zijn voorzien van een gemetse lde ontlastingsboog en een smalle 
vlakke gesch ilderde boogvu lling. In de gevel zitten ter hoogte van de verdiepingsvloer en zolde rvloer twee 
identieke zwartgesc hilderde gegoten muurankers in de vorm van rozetten met gekrulde bladranden . Op de 
begane grond is rechts een dubbele terrasdeur met een vierru its bovenlicht met halfdoorzichtig 
decoratieglas , en links een niet oorspronkeli j ke deur met kleppend bovenl icht , een vast raam en een 
dichtgezet bovenl icht. De houten terrasdeuren ogen nog grotendeels oorspronkel ijk , met uitzonder ing van 
het nieuwe enkelr uits glasvlak. Op de begane grond links is bij de zijgeve l een aanhech ting van een 
ontlastingsboog van het voorma lige spiege lbeeldig gebouwde woonhuis Crabe thstraat 18. 

Op de eerste verdiep ing zijn twee symmetrisch geplaats te vensters met een vierruits schuifraam, met een 
brede middenstijl , en een tweerui ts bovenl icht. De goot is eenvoud ig geprofileerd en voorz ien van een 
metalen alarm hoorn uit omstreeks 1970. Centraal in het dakvlak is een dakkape l met twee recente 
draaiende houten ramen. 

'\ ·., - ~ ~ ~ -,i' 

• 

Achtergevel (foto februari 2009) 
-i 1 -1_ 

Deta il achtergevel nr. 20 (rechts van pijp) met 
bouwspoor Crabethstraat 18 (links) 

De rechter zijgevel , aan de zuidoostzijde , is gepleisterd en heeft een bakgoot. Ter hoogte van de zoldervloer 
is een regelmatige rij zwartgesch ilderde eenvoudige metalen muurankers . 
De linker zijgevel, heeft in het dakvlak twee gemetselde schoorstenen met bruin geglazuurde aardewerk 
schoorsteenpijp: een schoorsteen voo r de voorkamers en een schoorsteen voor de achterkamers. 

Interieur. In het interieur zijn meerdere nog oorspronke lijke elementen. De structuur van de indeling en de maat van de 
kamers refereert nog grotendeels aan de indeling met voor-, t ussen- en achterkamer en een smalle beuk langs de 
rechter bouwmuur. Op de verdieping is deze structuu r ook zichtbaar door de dubbe le houten deur met enkelruits sierglas 
van voorkamer naar tussenkamer en de enkele deur naar gang . 
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vervolg van de omschrijving Crabethstraat 20 

De symmetrische plaatsing van de schouwen centraa l in de wand tegen de bouwmuren is ook sterk 
structuurbepalend. 

Kamer verdieping Gang begane grond met kozijnen 

schouw voorkamer begane grond schouw achterkamer begane grond 

Enkele stucplafonds (met stuc op riet) stammen nog uit de bouwtijd. Het stucplafond in de kamer aan de 
voorzijde op de begane grond is het rijkst gedecoreerd met een centraal ovaal motief met loof-, fruit en 
bloemenmotieven , vier hoekmotieven en rechthoekig lijstwerk. Het stucplafond in de achterkamer op de 
begane grond heeft een centraa l rond motief met rechthoekig lijstwerk . Op de verdieping heeft het plafond 
van de traphal een stucp lafond. 
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vervolg van de omschrijving Crabethstraat 20 

In het interieur is ook van belang het vele oorspronkelijke houtwerk , zoals de geprofileerde brede raam- en 
deuromlijstingen, paneeldeuren, en hoofdtrap met trapleuning met een spiraalvormig eindmotief. De 
geprofileerde kozijnen van de deuren en toegangen van de gang naar de voorkamer , trap, en berging op de 
begane grond zijn symmetrisch opgebouwd en hebben kenmerken van de eclectische stijl. 

Detail van stucplafond en schouw in achterkamer 
(foto's februari 2009) 

Detail van stucplafond in voorkamer begane grond 

Centraal in het huis ligt de geprofileerde gegoten halfronde booglijst op pilasters van de trapopgang. De 
wenteltrap met twee kwarten naar de eerste verdieping heeft een opengewerkte binnenboom. De trap van 
de eerste verdieping naar de zolder is recht. Op de begane grond in de voor- en achterkamer zijn nog resten 
van een schouw. In de voorkamer op de begane grond zijn nog resten van houten tengels met jute en 
behang. Te zien is dat meerdere wanden waren afgewerkt met riet en stuc. Sommige deurbeslag- en 
raamgrepen ogen nog oorspronkelijk zoals de metalen schuifhendel van de terrasdeur van de achterkamer 
op de begane grond, en de handgrepen van schuifvensters in de kamers aan de achterzijde op de 
verdieping . 

Detail van achterkamer begane grond 
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vervolg van de omschrijving Crabethstraat 20 

In de woning zijn meerdere nog oorspronkelijke binnendeu ren die vanwege de verbouwing uit de hengsels 
zijn gehaald . In de woning zijn tevens inter ieure lementen die te maken hebben met de 
bewoningsgeschiedenis . Volgens de huidige eigenaar ligt de houten betimmering van de hoofdschouw 
opgeslagen in de schuur op het terrein. Deze is gemaakt van eikenhout dat volgens mondelinge overlevering 
afkomstig is van de rooms katholieke kerk aan de Kleiweg , die is afgebroken ten behoeve van de bouw van 
warenhuis V&D . Verder zijn nog resten van een geglazuurd tegeltableau aanwezig dat een van de 
voormalige bewoners , de heer ___ , omstreeks 1965-1970 heeft laten vervaard igen . De voorstell ing, een 
molen bij Zevenhu izen, verwijst naar de locatie waar deze bewoner graag viste. 

Ligging . De terreinaanleg van het pand wordt gekenmerkt door de ligging met de voorgevel in de rooi lijn van 
de Crabethstraat. Doordat de woning is gezakt en de straat is opgehoogd , is de oorspronkelijk eentredige 
stoep bij de natuurstenen dorpel van de voordeur verdwenen, en ligt het maaiveld nu hoger dan 
oorspronkelijk . Aan de achterzijde is een diepe tuin over de volle breedte van het perceel. 

Kaart van de situatie Crabethstraat 20 bij pijl 
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