GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

04-10
Waalbandijk bij 119 Hellouw
2 april 2001
Gemeente Neerijnen
2013
H 770 Haaften

OPMERKINGEN

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

BESCHRIJVING

:

Erf met vijfroedige, vrijstaande schuurberg achter de voormalige boerderij Waalbandijk 119
te Hellouw. De boerderij (+ 1927) valt buiten de bescherming. De schuurberg is tot de
tasvloer opgetrokken in rode baksteen. Het metselwerk is onder de ringbalk beëindigd door
middel van een stroomlaag. De vijf, eikenhouten roeden zijn achter de gevel geplaatst. Aan
de roeden is een vijfkantige rietgedekte kap bevestigd die opgebouwd is uit rondhouten
sparren. De kap wordt beëindigd met een zinken muts. Aan de rechterzijde is de berg aan
twee zijde voorzien van een uitbouw onder een lessenaardak. Het lessenaarsdak is deels
gedekt met oude holle pannen (rood en gesmoord gemixt) en deels voorzien van stalen
golfplaten. De dubbele houten toegangsdeur, in de voorgevel (noord- oostzijde), is nog
voorzien van het originele hang en sluitwerk. Naast deze dubbele deur een rond gietijzeren
raam. Het raam en deurkozijn in het schuurgedeelte zijn niet origineel. In de eerste (rechter)
zijgevel drie kozijnen waarvan een oorspronkelijk met luik. In de tweede (rechter) zijgevel
zijn drie kozijnen waarvan een oorspronkelijk met luik. De tasvloer is gedeeltelijk dichtgezet
met hout en plaatmateriaal. Aan de linkerzijde is dit uitgevoerd in teenvlechtwerk. De
stalinrichting is nog voor het grootste gedeelte aanwezig. De slietenvloer wordt ondersteund
door een gemetselde ronde por met een diameter van + 80 cm.
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Erf met schuurberg
Berging
Stalruimte, hooi en wagenberging
Eind 19e eeuw (mogelijk rond 1927 verplaatst in noordelijke richting naar de huidige locatie)
Vijfroedige schuurberg met gemetselde por
Langgerekt perceel met terp en ontsluitingsweg naar de Korfgraaf.

Het boerderijcomplex is gelegen tussen de Waalbandijk en de Korfgraaf. Deze bedrijven zijn
gelegen op smalle percelen waarbij de boerderij meestal op de teen van de dijk is gebouwd.
Ieder bedrijf heeft een eigen ontsluiting naar de Korfgraaf. Deze voor deze omgeving
kenmerkende erfindeling is nog aanwezig.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

In redelijke staat vererende vijfroedige hooiberg. In het belang voor het zichtbaar houden
van de bouwhistorie en de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf in Hellouw.

