




Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1977 62 De achter het huis gelegen boerderij werd gedeeltelijk gerestaureerd en gedeeltelijkverbouwd, evenals het huis rechts van het oude poortgebouw, dat voor bewoninggeschikt werd gemaakt. Het pandje Brugstraat 32, hoek Dannestraat, werd zo ingrijpend vernieuwd, dathelaas, mede ten gevolge van ondeskundigheid, van het authentieke karakter nietsmeer is overgebleven. De gemeente Breukelen nam zelfde restauratie ter hand van de uitspanning Het State-wapen, gelegen bij de brug over de Danne bij de oude N.H. Kerk. Aan de voorberei-dingen voor de restauratie van dit kerkgebouw werd naarstig doorgewerkt. Hopelijkzal de restauratie binnen afzienbare tijd in uitvoering genomen kunnen worden.De monumentengemeente Loenen werd getroffen door de rehabilitatie-stop. Werkendie in uitvoering waren genomen zijn de rehabilitaties van de panden Dorpstraat 26,29, 30,46, 82 en Grutterstraat 7. De rehabilitatie van Spinnerie 1-3 werd voltooid.

Vandit voormalige werkplaatsje werd een bijzonder aardige woning gemaakt.Begonnen werd met de restauratie van de theekoepel aan de Vecht bij het kloosterMater Dei. Deze wordt zoveel mogelijk in zijn 18e eeuwse vorm teruggebracht.Met de restauratie van Mijndensedijk 1 werd eveneens begonnen. In Loenersloot kwam de rehabilitatie van het v.m. Rechtshuis gereed. In dit pand zijntwee woningen ondergebracht. In Vreeland kon na vele jaren van wachten worden begonnen met de rehabilitatie vande Diaconiewoningen aan de Lindegracht. Dit complex van 17e eeuwse woninkjeswordt geschikt gemaakt voor huisvsting van bejaarden met aanpassing aan de nor-men, die wij in onze tijd daarvoor stellen. In Nigtevecht kwam de omvangrijke verbouwing en restauratie van het huis Zwaan-wijck, een van onze jongere monumenten, op gang. Dit huis, daterend uit 1906, wordt,met de bijgebouwen, verdeeld in appartementen, waarbij de monumentale waarde vande gebouwen slechts minimaal wordt aangetast. Een

plezierige omstandigheid was,dat de structuur van het hoofdgebouw de verdeling in appartementen uitstekend toe-liet. Er wordt nog gestudeerd op de restauratie van het omringende park. In Baambrugge werd het huisje Brugstraat la gerestaureerd, en in Abcoude het pandHoogstraat 22. Hier bleek het noodzakelijk te zijn de gehele achtergevel te ver-nieuwen op een nieuw aan te brengen fundering. In Nederhorst den Berg werd een begin gemaakt met de restauratie van de pandenVoorstraat 13-14-15. De tweede fase van de restauratie van het stadhuis van Weesp werd afgerond, terwijl een begin kon worden gemaakt met de derde fase. De rehabilitatie van het pand Sluikstraat 37 werd ter hand genomen; de werkzaamheden aan Hoogstraat 35-37 werden voltooid. Een bijzondere, en voor het stadsbeeld zeer belangrijke restauratie werd afgerond, teweten die van de molen &quot;de Vriendschap&quot; aan de Utrechtseweg. In Muiden kwam het omvangrijke werk aan de Zeesluizen gereed (zie ook het jaar-boekje

1976). De restauratie van de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk werdeveneens voltooid, terwijl aan het pand Herengracht 40, een zeventiende eeuws huis,werd begonnen. ir. R. ApellRayon-architect bij deRijksdienst voor deUtrecht, september 1977                                            Monumentenzorg.




