


Maandblad Oud-Utrecht 1974 ?isf?git gebouwd, dat hogere verdiepingen heeft. Dat hetvloerpeil veel lager geweest is liet een doorgang(d) zien in de achtergevel, welke nu nog maar1 m boven de vloer uitkomt. c. Later is het voorhuis ook verhoogd, twee bouw-lagen kwamen nog boven de begane grond, metweer een zolder. Misschien is dit in 1731 gebeurd,toen de halsgevel geplaatst werd. Nu, bij de restauratie, is het bolkozijn (b.k.) in de achter-zijgevel geplaatst, weer met een luikje en glas in lood, zodat het zijn oude functie opnieuw vervult. Bij het herstellen van de kap zijn op de muurplaten de rondhouten sparren weer aangebracht, die metde ruiter en de gordingen een hecht verbandvormen; het dakbeschot en isolatie zijn toege-voegd. De balklagen zijn waar mogelijk geblevenmet hun gave consoles, waar nodig zijn ze aan-vuld, evenals de vloeren. Tijdens het schoonmakenvan het plafond op de begane grond in het achter-huis bleek dat dit een zeer interessant

patroonhad: schilderwerk uit de 17e eeuw, echte volks-kunst, prachtig van kleur, dat wel sterk beschadigdwas, maar gaaf hersteld kon worden. De oudestookplaats is in het plafond nog te herkennen.Met flakkerend kaarslicht moet het in ,,'t Craent-gen&quot;, zoals dit pand genoemd werd, goed toevengeweest zijn. 1,0



Maandblad Oud-Utrecht 1974 goed aansluit. Op 15 juni heeft de opening plaatsgevonden. 1. C. Meulenbelt, Architect B.N.A. Op de puibalk boven de ingang is de naam weeraangebracht, maar ook in de topgevel is de tap-kraan van bier- of wijnvat gebeeldhouwd. Deonderpui kon helaas niet meer met de luifel uit-gevoerd worden, zoals deze voorkomt op detekeningen en etsen van Jan de Beyer, in verbandmet het verkeer. Bij een bezoek aan het pand zult u zich af en toemoeten bukken. De verdiepinghoogte is zeer ge-ring, wat de sfeer wel ten goede komt. Het werk is uitgevoerd door het aannemersbedrijfStuyvenberg en Pos. Het pand bevat nu behalvehet woonhuis ook een antiekwinkel, wat bij desfeer en gezelligheid van dit deel van de stad Op de foto's: Lichtegaard 3: voor en na de recente restauratieen een fragment van de tekening van 1. de Beyerdie model stond voor de restauratie. De tekeningen van de vermoedelijke bouw-geschiedenis

van het pand Lichte Gaard 3 zijn,om technische redenen, aan het einde van hetartikel terechtgekomen. De lezer vindt ze op depagina's 62 en 63. 61



Maandblad Oud-Utrecht 1974 De vermoedelijke bouwgeschiedenis vanhet pand Lichte Gaard 3 ,,'t Craentgen&quot;. 62 63




