GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

04-14
Zeek bij nr. 5 Hellouw
18 augustus 1998
Gemeente Neerijnen
28 november 2006, 2013
H 33 Haaften
Voorste Hellouwse molen
Zomerhuis molenaar
Berging
Zomerhuis
1860

OPMERKINGEN

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

BESCHRIJVING

:

Vermoedelijk uit de tweede helft van de 19e eeuw daterend voormalig molenaarswoninkje,
gesitueerd evenwijdig aan de Zeek op het erf van de Voorste Hellouwse molen (17621 ).
In baksteen opgetrokken en wit geschilderd pandje op rechthoekig grondvlak met één
bouwlaag en zolder, bekroond met een tussen topgevels gevat zadeldak, belegd met
Oudhollandse pannen.
Kozijnen met schuiframen, welke grotendeels authentiek zijn. Vernieuwde dakgoten. Qua
verschijningsvorm vertoont het pandje gelijkenis met het molenaarswoninkje "Het IJzeren
Veulen" verderop langs de Zeek.

MOTIVATIE

:

Markant gesitueerd voormalig molenaarswoninkje bij Voorste Hellouwse molen,
vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 19e eeuw, van belang vanwege de
ruimtelijk functionele samenhang met de Voorste Hellouwse molen.
Tevens van belang vanwege de verhoogde ligging langs de Zeek en daarmee
beeldbepalend, alsmede van betekenis voor het beeld van het historisch gevormde
landschap.
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Molenaarserf
De twee molens in Hellouw maalden het water uit de dorpspolder van Hellouw via de
Hellouwse wetering naar de Linge. De molen aan de Zeek 5, is de laagst gelegen molen en
daarom waterstaatkundig de achterste molen. Totdat er in 1946 een stoomgemaal gebouwd
is bij de Linge hebben deze molens de dorpspolder bemalen. Door de verlaging van het
waterpeil in de dorpspolder van Hellouw rond 1962 hebben de beide molens in Hellouw
definitief hun functie binnen de waterhuishouding van de polder verloren.

Gegevens RDMZ. Het Gelders Molenboek geeft als bouwdatum 1803

