GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

04-06
Waalbandijk 33 Hellouw
18 september 1990
Gemeente Neerijnen
14 september 1993 (intrekking beschermd dorpsgezicht Hellouw), 2013
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BESCHRIJVING

:

In het beschermde dorpsgezicht van Hellouw gelegen dorpswoning, daterend uit 1920.

MONUMENTNUMMER
ADRES
DATUM AANWIJZING
BESCHERMD DOOR
BESCHRIJVING GEWIJZIGD
KADASTRAALNUMMER
NAAM OBJECT
OMVANG OBJECT
HUIDIGE FUNCTIE
OORSPRONKELIJKE FUNCTIE
BOUWJAAR
ARCHITECT
BOUWTYPE
BOUWSTIJL
TUINKENMERKEN
LITERATUUR / ARCHIEF

Wilmar
Erf met woonhuis en bijgebouwtje, moderne schuur annex garage
Woonhuis
Woonhuis
1920. Gevelsteen ‘Joh.s van Arendonk 1920'

Perenboom op achtererf
Voordat het woonhuis werd opgericht woonde men in het bijbehorende tweede woninkje.

Woonhuis opgetrokken in baksteen afgewisseld met gepleisterde sierbanden en met
gepleisterde plint in de voorgevel. De zijgevels en de achtergevel zijn bovendien gepleisterd
in blokmotief. Rechthoekig bouwblok met één bouwlaag en zolder, afgesloten met een
geknikt schilddak, waarop gesmoorde tuiles du nord.
Voorgevel symmetrisch ingedeeld met vensteropeningen en portiek afgesloten met
segmentbogen waarin gepleisterde sluitstenen en diamantkoppen; boogvelden met
gekleurde tegeltableau. Geglazuurde lekdorpels.
Het portiek bevat een hoofdingang met gebossseerde paneeldeur, waarin twee staande
ramen en voorzien van een recht bovenlicht.
Spaarveld met opschrift ‘Wilmar’ direct hierboven. Aan weerszijden één schuifraam venster
met T-roedeverdeling. Topgevel met vernieuwd stolpraam met bovenlicht.
Zijgevel links met drie ramen: de rechtse is een smal schuifraam; in de linkse is een
vernieuwd stolpraam met bovenlicht ingebracht. Alle vensters hebben met hout dichtgezette
boogvelden en geprofileerde bovendorpels.
Zijgevel rechts eveneens met drie assen, met in de rechtse een zij ingang met hoge drempel
(met gepleisterde stoep) en met tegeltableau in het boogveld. Links hiervan twee smalle
schuifvensters met wisseldorpel en met boogvelden opgevuld als links. Achtergevel
ongeveer halverwege de gevel een over de gehele gevelhoogte opgemetselde en
gepleisterde schoorsteen.
Links hiervan een 6-ruits schuifraam, waarvan het linker opgeklampte luik verwijderd is
(duimen aanwezig), alsmede een klein w.c. raampje. Een drietal kleine dakramen.
Op het achtererf een witgepleisterd woninkje met zadeldak belegd met gesmoorde
kruispannen. De lange gevel is gericht naar het toegangspad en bevat rechts de ingang met
gedrieëndeeld boven licht en links een meerruits vast kozijn voorzien van opgeklampt luik.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Complex bestaande uit woonhuis met bijbehorende woninkje (van waaruit het woonhuis is
opgetrokken). Het complex behoort tot het als beschermd dorpsgezicht aangemerkte gebied
langs de dijk. De oorspronkelijk bouwmassa is nog goed herkenbaar aanwezig en met name
de voorgevel is karakteristiek me zijn ornamenteringen.

