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MONUMENTENLIJST

A-04
Esterweg 16 Est
17 april 1990
Gemeente Neerijnen
26 april 1999 (pand op rijksmonumentenlijst geplaatst)
Noordenhoek
Erf met boerderij, bakhuisje, vloedschuur, twee grasputten en drie leilinden
Boerderij
Boerderij
1809 (muurankers: achterhuis vermoedelijk ouder
T-boerderij
Drie leilinden op het voorerf
Het pand is gesitueerd binnen een omgrachting.
Bij de dijkdoorbraak in 1809 zou het voorhuis weggeslagen zijn; waarschijnlijk verklaart dit
de lagere ligging van de boerderij ten opzichte van de vloedschuur (1809 gebouwd).
In de vloedschuur is via de staldeur achterzijde een kelder toegankelijk.
Bouwtechnische staat is matig.
Na het overleiden van de eigenaar Harmke van Meeteren (H.C. van Meeteren overleden 21
juni 1996) heeft de boerderij een tijd leeg gestaan. Op 10 juli 1999 is het gehele complex
door brand verloren gegaan. Doordat er eerder brand geweest was en er enkele
vuurhaarden waren vermoed de brandweer dat het brandschichting betrof. De nieuwe
woning is gebouwd naar het model van de oorspronkelijke woning.
Voordat dit complex verloren gegaan is heeft de SHBO een bouwhistorische onderzoek
uitgevoerd en het complex opgemeten.

BESCHRIJVING

:

Boerderij-complex, fraai in het landschap gelegen, welke via een toegangspad vanaf de
Esterweg bereikbaar is.
Rietgedekt, geheel gepleisterde boerderij met een middenlangsdeel en dwars geplaatst
voorhuis, welke met de voorgevel op de Esterweg georiënteerd is.
Voorhuis: met rieten schildkap op langwerpige plattegrond met anderhalve bouwlaag. Een
schoorsteen op elk nokeinde.
Voorgevel: met asymetrische gevelindeling met links van de hoofdingang met bovenlicht
met middenstijl, één vernieuwd schuifraam (2x2 / 2x1 ruits) en rechts ervan twee brede
schuifvensters met middenstijlen en bovenlichten (5x2). Ter plaatse van de verdiepingsvloer
twee liggende ramen met middenstijl. Muurankers: '1809'.
Rechter zijgevel: met boven twee gekoppelde draairamen met vaste middenstijl (elk 2x2
ruits). Op de begane grond rechts een schuifvenster (2x2 / 2x1) met opgeklampte luiken.
Linker zijgevel: met witgepleisterde aanbouw belegd met oud hollandse pannen, waarin een
getoogd raam en een deur (rechts). Links hiervan een schuifvenster (3x2 / 3x1), alsmede
een kelderopening. Een aankapping.
Achterhuis: met een afgewolfd rieten zadeldak met langs de dakvoet oude hollandse
pannen. De stalramen zijn vernieuwd.
Rechter zijgevel: met van links naar rechts een liggend stalraam, een deur, drie stalramen
(3x2 ruits). Metselwerk aan de achterzijde. Een klein dakraam.
Linker zijgevel: met vijf hardstenen liggende ramen met middenstijl. Een houten deur tegen
het voorhuis.

Achtergevel: met uitkragende hooisteek.
Linkszijdig met hout dichtgezet onder verlengd dakschild. Symetrisch ingedeelde gevel met
houten deeldeur, geflankeerd door twee liggende gietijzeren stalramen (3x2) en twee
staldeuren.
Bijgebouwen:
Vloedschuur op linker zijerf met wolfskap, welke tot de hoogte van de aanzetlijn van het
wolfseind rietgedekt is; hieronder golfplaten. Gemetselde bakstenen gevels, gepleisterde
plint. De linker zijgevel is vermoedelijk vernieuwd.
Rechter zijgevel: waarvan de bovenhelft met houten planken is dichtgezet.
Linker zijgevel: is een vrijwel blinde gevel, waartegen één halfhoge steunbeer. Twee
halfronde smeedijzeren stalramen tegen de dakrand met tracering (ondersteboven
aangebracht).
Achtergevel: gepleisterd met symetrische indeling met dubbele deeldeuren, links daarvan
een vierledig houten stalraam en een staldeur (toegang tot de kelder). Twee steunberen.
Bakhuisje op linker voorerf, haaks op het voorhuis.
Gemetselde gevels, afgesloten met een rieten wolfskapje (klein oppervlak in het rechter
dakschild is belegd met golfplaten). Gietijzeren stalramen.
Kopgevel voorzijde met een central geplaatste houten deur: links erboven een
getweeëndeeld liggend stalraam.
Kopgevel achterzijde gepleisterd. Centraal geplaatste dubbelen houten deuren: linksboven
een klein getoogd stalraam (3x2).
Rechter zijgevel is een blinde gevel.
Linker zijgevel met links en rechts een stalraam (resp. 3x2 ruiste en getweeëndeeld).

MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Als complex opmerkelijk en bijzonder goed in haar oorspronkelijke ruimtelijke aanleg en
afzonderlijke uiterlijke (en interne) verschijningsvormen geconsolideerd. De afzonderlijke
bouwmassa's verkeren zowel inwendig als uitwendig in opmerkelijke originele staat.
Voorts is dit deels op een terp gelegen complex bijzonder markant gelegen in het open
weidelandschap.

