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MONUMENTENLIJST

A-08
Van Pallandtweg bij 11 Neerijnen
19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
16 juni 2001 (Aangewezen als beschermd monument o.g.v. de Monumentenwet 1988)
D340 Waardenburg
Kasteeltuin
Moestuin met schuur en kassen
Moestuin, annex parkeerterrein
Moestuin
Begin 20e eeuw

Bouwtechnische staat van de kassen is matig
Rijksmonument nummer 520249 onderdeel complex 520222

BESCHRIJVING

:

Rechts naast de oprijlaan naar kasteel Neerijnen gelegen ommuurde moestuin van de
familie Van Pallandt. Aan twee zijden wordt zij begrensd door monumentale gebouwen (de
N.H. Kerk en het kasteel); aan beide andere zijden grenst zij aan de oprijlaan en aan de Van
Pallandtweg.
Omvangrijke, als zodanig nog functionerende moestuin, welke gedeeltelijk als parkeerplaats
bij het- als gemeentehuis in gebruik zijnde- Huis Neerijnen, in gebruik is genomen.
Vierzijdige halfhoge bakstenen ommuring met afwaterende beëindiging in de vorm van een
ezelsrug en met de onderzijde ervan een sierlijst met bloktanden. Toegangspoort aan de
zijde van de oprijlaan naar het kasteel, bestaande uit houten, deels opengewerkte en aan
de bovenzijde gestroomlijnde hekken tussen bakstenen pijlers, waarin op regelmatige
afstand geplaatste, terugliggende horizontale banden. Afdekplaten in hardsteen.
Rechts naast deze poort, een aangekapte eenlagige, langwerpige schuur met lessenaardak
en houten boeiboorden langs alle dakranden. Gietijzeren stalramen in de langsgevel; een
rechte opgeklampte toegangsdeur in de kopgevel.
Op het perceel worden ook nu nog, op rechthoekige segmenten, diverse vruchtsoorten
gekweekt (waaronder frambozen en kruisbessen). Drie naast elkaar geplaatste lage kassen,
bestaande uit met glas dichtgezette, gebogen stalen constructies op gemetselde
fundamenten met hardstenen afdekplaten. De buitenste van deze drie kassen (nabij de
poort) is aan de achterzijde voorzien van een ommetselde stookkelder met afdekplaat,
waarin luiken.
Deze moestuin met monumentale bouwwerken (kassen, schuur) maakt deel uit van de kom
van Neerijnen, welke als beschermd dorpsgezicht is aangewezen.
Het complex behoort tot het grondgebied van het Huis Neerijnen; heeft daarmee
cultuurhistorische waarde voor de plaatselijke bevolking

MOTIVATIE
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VERGUNDE WIJZIGINGEN
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