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MONUMENTENLIJST

A-12
Langstraat 14 Tuil
19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
16 juni 2001 (Aangewezen als beschermd monument o.g.v. de Monumentenwet 1988)

Erf met pastorie, koetshuis, gietijzeren hekwerk, tuinmuur woonhuis met garage pastorie
met koetshuis
Woonhuis
Pastorie
1863 (gevelsteen)
A. van der Steur jr.
Herenhuis
Classicistisch

Pal achter de achtergevel staat de N.H. kerk van Tuil (rijksmonument)
Rijksmonument nummer 522052 onderdeel complex 522050

BESCHRIJVING

:

Voormalige pastorie (met naastliggend koetshuis), behorende bij de N.H. kerk van Tuil.
Gelegen in de kromming van de Langstraat. Pal achter de achtergevel bevindt zich de kerk
waarvan het silhouet uitstijgt boven het rechter dakschild.
Langs de erfafscheiding aan de voorzijde een gietijzeren hekwerk, alsmede een gemetselde
tuinmuur.
Het classicistisch aandoende en symmetrisch opgebouwde forse rechthoekige pand met
twee hoge bouwlagen en zolder is in baksteen opgetrokken (kruisverband) boven
gepleisterde plint. De kap is een afgetopt schilddak, belegd met verbeterde hollandse
pannen.
Op de begane grond is de gevel aan de voorzijde bovendien voorzien van horizontaal
uitgemetselde sierlij sten (welke liseenachtig aandoen). Langs de dakranden een
hoofdgestel, dat langs voor- en zijgevels voorzien is van geprofileerde bakgoten. Een
cordonlijst geeft de overgang tussen begane grond naar verdieping weer.'Alle gevels
bevatten op de begane grond en op de verdieping originele 6-ruits schuiframen met
afgeronde bovendor-pels; de luiken zijn verwijderd (duimen nog aanwezig). In de voorgevel
zijn de vensteropeningen op de begane grond beëindigd met gemetselde, tot de cordonlijst
reikende varianten van de hanekam.
De voorgevel bevat 5 traveeën en is gedecoreerd met horizontale uitgemetselde banden; de
middelste travee is opgenomen in een risalerend geveldeel en wordt geaccentueerd door
een op een fronton lijkende bakstenen dakkapel met zadelkapje en met hoofdgestel langs
de schuine dakranden; het stolpraam met liggende roede is driehoekig beëindigd. Ter
plaatse van het risaliet een brede hoofdingang met paneeldeur, zijlichten en bovenlicht.
Daarboven een op gesneden klossen rustend balkon met opengewerkte smeedijzeren
balustrade, waarachter openslaande deuren met naar buiten klappend bovenlicht waarin
een middenroede.
In de linker gevel bevinden zich ter plaatse van de middenas twee boven elkaar geplaatste
gietijzeren oeils de boeuf; direct daarnaast een klein getoogd getralied venster en in de
rechter as een schuifraam (als genoemd).
De rechter gevel verspringt halverwege; in het achterste risale-rende geveldeel twee
venstertraveeën als genoemd; in het terugliggende voorste deel een verdiepingsraam (als
genoemd) en op de begane grond een gevelsteen met het opschrift: 'Deze pastorie is in den
jare 1863 gebouwd uit de fondsen der vicarie goederen te Tuil. Den .. Juny 1863 werdt de
eerste steen gelegd door Mr J.Thooft voorzitter der Commissie tot het beheer der vicarie
goederen. Het werk is uitgevoerd onder directie van A.van der Steur Jr architect door P.van

Dieen en G.Schoot aannemer'. De achtergevel, welke geschilderd is, is afgesloten met een
boei-boord. Rechts van de middenas twee (venster)traveeën,waarbij de openingen van de
linkse travee smaller uitgevoerd zijn; in deze as bevindt zich een achteringang voorzien van
siersmeedwerk.
Links naast het pand het voormalige koetshuis, dat via een eveneens zadelgedekt
(koetshuis bovendien met wolfeind aan de achterzijde) en met gesmoorde verbeterde
hollandse pannen belegd tussenlid, verbonden is met het woonhuis. Beide achtergevels zijn
gesausd.
Voorgevel met topgevel in de vorm van een tuitgevel, welke belegd is met hardstenen
afdekplaten. Inrijdeuren met gedagkante segmentboogvormige afsluiting? insteekluik met
halfronde beexndigingin de geveltop aan de voorzijde.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Dit in opvallend originele staat verkerende statige, forse pand heeft architectonische
waarde. Als voormalige pastorie bovendien van belang voor de plaatselijke bevolking.
Bouwmassa en hoofdvorm zijn, voor zover waarneembaar, gaaf behouden gebleven.

