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MONUMENTENLIJST

A-09
Repensestraat 31 Opijnen
19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
16 juni 2001 (Aangewezen als beschermd monument o.g.v. de Monumentenwet 1988)

Erf met portierswoning
Woning
Portierswoning landgoed
ca. 1860

Twee kastanjebomen markeren de inrit. Oprijlaan met diverse zeldzame boomsoorten.
Tijdens een storm is één van de kastanjebomen omgegaan.
Rijksmonument nummer 522038 onderdeel van complex 522034

BESCHRIJVING

:

Portierswoninkje behorend bij het complex Landgoed Uyterwaerde. Gelegen aan de
oprijlaan naar het landgoed, daterend uit ca. 1860. De voorgevel is gericht naar de oprijlaan.
Het is een langwerpig bouwblok van geringe omvang met één bouwlaag en zolder,
bekroond met een zadeldak waarop gesmoorde kruispannen met gemetselde schoorstenen
op de nok van het voorhuis. Aan de achterzijde is het pandje verlengd.
Bakstenen gevels, gemetseld in kruisverband boven gepleisterde plint. Enigszins
terugliggende gevel ter plaatse van het verlengde achterhuis met dakkantprofilering. Het
pandje heeft Renaissancistische ornamenteringen. Met name in de voorgevel met voor
Opijnen karakteristieke, gepleisterde opgelegde sierlijst boven strek van het
voorgevelvenster; een rondvenster omlijstingrond het staande draairaampje met opgeklampt
luik in de geveltop. Voorgevel met een vensteras waarin op de begane grond een
schuifvenster met wisseldorpel (3x4 ruits) voorzien van paneelluiken. Links een
uitgemetselde schouder.
In de rechter zijgevel een lijst in de vorm van muizentanden op een uitgemetselde rollaag.
Dichtgezette en vernieuwde deur en raam. Een getoogd gietijzeren 6 ruits stalraam.
Linker zijgevel met platte uitbouw (links voor), waarachter vernieuwde vensters: een vast
raam (3x4) met opgeklampte luiken; twee klepramen ter plaatse van het stalgedeelte:
Souterrain met klein staand kelderraam.
Achtergevel met drie getoogde stalramen; het rechtse is dichtgezet. Ter plaatse van het
hooiluik is een modern raam met liggende roeden aangebracht.

MOTIVATIE

:

Dit complex is zowel in haar interne samenhang, alsmede vanwege de afzonderlijke
bouwmassa's het behouden waard.
Het portierswoninkje aan de Repensestraat, gelegen aan de oprijlaan naar dit landgoed
maakt deel uit van dit complex. Het is op zichzelf sterk verbouwd, doch is vanwege haar
functioneelruimtelijke relatie met Waaldijk 3 van betekenis. Van de toegangspoort rest nog
een pijler, waarop een hardstenen (keramieke?) bal.
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