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BESCHRIJVING

:

Met de langsgevel in het dijktalud van de Waalbandijk, waard deze een bocht maakt,
gelegen dijkmagazijn.
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Dijkmagazijn
Dijkmagazijn
ca. 1880

Object is gesloopt voor de dijkverbetering

Algemeen:
Deze in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwde dijkmagazijnen zijn op diverse plaatsen
langs de dijk gebouwd ten behoeve van het beheer en onderhoud van de dijken. Doordat er,
in verband met de recente dijkverzwaring (-splannen), een groot deel reeds is gesloopt,
worden deze gebouwen relatief zeldzaam.
Hoofdmassa:
De eenvoudige rechthoekige bouwmassa met een bouwlaag en zolder is afgerond met een
zadeldak, dat et gesmoorde oude holle pannen is belegd.
Eindgevels in de vorm van 'tuitgevels' met rollaag en hoekstenen en met muurankers ter
plaatse van de gordingen. Een staand houten insteekluik centraal in de geveltop. Westgevel
met rechts beneden een houten boogvormige toegangsdeur, met in de boog een
natuurstenen sluitsteen.
In de oostgevel een rechthoekige deur.
In de langsgevel (dijkzijde) kleine halfronde lichtopeningen, waarvoor ijzeren traliewerk.
In de langsgevel (landzijde) uitsluitend twee smalle luchtopeningen.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Betreffende dijkmagazijn heeft nog vrijwel geheel haar oorspronkelijke aanleg en uiterlijke
verschijningsvorm behouden. Het pandje is van belang vanwege haar relatieve
zeldzaamheidswaarde en nog redelijke uiterlijke verschijningsvorm, ondanks het feit dat de
bouwtechnische staat (zeer) matig is.
Door de ligging in nauwe samenhang met het dijkprofiel, dragen deze gebouwtjes bij aan
het zichtbaar houden van de voor het rivierengebied kenmerkende dijkbebouwing en
zichtbare historie van het belang van de dijken en het beheer en onderhoud ervan.

