GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

01-05
Dreef bij 4 Est
7 juni 2002
Gemeente Neerijnen
2013
B 927 Est & Opijnen
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BESCHRIJVING

:

Erf met vierroedige, vrijstaande schuurberg links naast de voormalige boerderij Dreef 4 te
Est. De boerderij, van oorsprong 19e eeuws maar in 1966 sterk verbouwd, valt buiten de
bescherming. De schuurberg is tot de tasvloer opgetrokken in rode bezande baksteen. Aan
de voorzijde en de rechter zijgevel is het metselwerk wit geschilderd. De roeden zijn achter
de gevel geplaatst. Aan de roeden is een rietgedekte tentkap bevestigd die opgebouwd is
uit rondhouten sparren. De smeedijzeren lanenverbindingen zijn nog aanwezig. De kap
wordt beëindigd met een zinken muts. De berg aan drie zijden voorzien van een uitbouw
onder een lessenaardak. Het lessenaarsdak is gedekt met oude gesmoorde holle pannen.
Onder deze pannen is een multiplex dakplaat aangebracht. De dubbele houten
toegangsdeur onder de tasvloer is vervangen. In de voorgevel is ter plaatse van het rechter
stalgedeelte een nieuwe dubbele garagedeur aangebracht. Vermoedelijk heeft op deze
plaats eenzelfde staldeur en raam gezeten als aan de linkerzijde van de voorgevel. In de
zijgevels zijn de oorspronkelijke gietijzeren ramen nog aanwezig. In de achtergevel zijn in
het verleden twee ramen bij geplaatst. De tasvloer is uitgevoerd met bezaagde balken en
een planken vloer. De stalinrichting is niet meer aanwezig. De tasvloer wordt ondersteund
door twee dekbalkgebinten van bezaagd hout ( + 40 x 40 cm).

MOTIVATIE

:

In redelijke staat verkerende vierroedige hooiberg. In het belang voor het zichtbaar houden
van de bouwhistorie en de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf in Est.
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LITERATUUR / ARCHIEF

Erf met schuurberg
Berging
Stalruimte, hooi- en wagenberging
1920 - 1930

Atlas Kuiper 1866
Bebouwing ligt ver terug vanaf de Dreef. Vermoedelijk werd het erf vroeger (ook) ontsloten
door de weg tussen de Esterweg en het dorpsplein die aan de achterzijde langs de boerderij
liep.

