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Monumentnaam**
De Glashut
Complexnummer

Complexnaam

520341

De Glashut

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Loenen aan de Vecht

Stichtse Vecht

Utrecht

Straat*

Nr*

Oud Over

120

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

3632 VG

Loenen aan de Vecht

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

LOENEN

E

607

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
DUBBELE ARBEIDERSWONING gebouwd in 1862, als onderdeel van het voormalige glasfabriekscomplex 'De
Glashut', oorspronkelijk bestaande uit 18 arbeiderswoningen, verdeeld over drie woonblokken. Thans gerenoveerd
en door samenvoeging negen woningen bevattend.
Omschrijving
De DUBBELE ARBEIDERSWONING gebouwd in 1862 bestaat uit één bouwlaag op een rechthoekig grondplan onder
een zadeldak tussen tuitgevels met de nok evenwijdig aan de weg en gedekt met rode Oudhollandse pannen. De
gevels zijn opgetrokken in baksteen in staandverband met rollagen boven de venster- en deuropeningen. De
voorgevel en rechterzijgevel zijn donkerbruin geschilderd (na brand). De achtergevel is voorzien van een houten
betimmering van verticale rabatdelen. De voorgevel (zuidzijde) is een symmetrisch ingedeelde langsgevel met aan
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weerszijden van twee centraal geplaatste deuren met een bovenlicht, een negenruits schuifvenster.
De rechterzijgevel bevat een vierruits venster op de begane grond en een links van het midden op de verdieping.
Tegen de linkerzijgevel is een moderne houten aanbouw met ingangspartij geplaatst onder een zadeldak met
doorgetrokken dakschild. Deze aanbouw sluit aan op het volgende woonblok en vormt inwendig een verbinding met
woning nummer 122 (120 en 122 zijn samengevoegd). De achtergevel heeft rechts een vernieuwde houten
aanbouw en links een negenruits schuifvenster. Bij woning nummer 120 bevindt zich een kleine kelder, die
oorspronkelijk onder een bedstede was gelegen.
Waardering
Het pand is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als een uitwendig gaaf
voorbeeld van een negentiende-eeuwse dubbele arbeiderswoning, alsmede als restant van het voormalige
glasfabriekscomplex. Voorts vanwege de ensemblewaarde door de ruimtelijke, functionele en stilistische samenhang
met de overige complexonderdelen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)

Woonhuis
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