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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding complexonderdeel 6
Aan de Oude Rijn staande turf- en kolenLOODS behorende bij Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek vermoedelijk 19deeeuws gebouwd in Traditioneel Ambachtelijke stijl.
Omschrijving
Forse rechthoekige LOODS is grotendeels opgetrokken van hout met groen geschilderde wanden (deels van
kraaldelen) onder een met rode Tuile du Nord pannen gedekt mansardedak met witgeschilderde windveren en
boeiborden. Bij de rechterzijgevel is het hout vervangen door kalkzandsteen (van latere datum). De bakstenen
achtergevel is waarschijnlijk hergebruikt van een ouder gebouw, zie bouwsporen (drie ronde openingen en een
dichtgezet venster). De linkerzijgevel heeft een lattenconstructie met smalle tussenopeningen voor de ventilatie. In
de noordelijke gevel zijn rechtgesloten deuren en luiken geplaatst. Inwendig een vanaf de grond beginnende
kapconstructie met gebogen spanten.
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Waardering
De loods is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde: - als onderdeel van de laatste nog in
gebruik zijnde kleiwarenfabriek aan de Rijndijk; - wegens de functie; - wegens de monumentale kapconstructie; wegens de ensemble- en stedenbouwkundige waarde voortkomend uit de ruimtelijke en functionele verbondenheid
met het beeldbepalend gesitueerde fabriekscomplex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie

Fabrieksgebouw
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