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OPMERKINGEN

:

De boerderij, die buiten de bescherming valt, is vermoedelijk rond 1895 gebouwd. De
gebinten zijn afkomstig uit de herberg die aan de dijk in Waardenburg gestaan heeft. Deze
herberg is gesloopt voor de bouw van het latere restaurant de Waalbrug dat afgebroken is
voor de aanleg van de nieuwe brug over de Waal in 1995. Alleen de voorgevel heeft nog
oorspronkelijke elementen overgehouden tijdens de verbouwing in 1968 - 1969.

BESCHRIJVING

:

Erf met vierroedige, vrijstaande schuurberg links achter de voormalige boerderij Achterstraat
10 Neerijnen.
Aan de vier roeden is een rietgedekte tentkap bevestigd die opgebouwd is uit rondhouten
sparren. De kap is nog in hoogte verstelbaar. De smeedijzeren lanenverbindingen, evenals
de bergwinde, zijn nog aanwezig. De kap wordt beëindigd met een zinken muts. De berg is
aan de oostzijde voorzien van een uitbouw onder een lessenaarsdak. Het beschoten,
lessenaarsdak is gedekt met rode en gesmoorde Muldepannen.
De wanden van de schuurberg zijn opgetrokken in zwart geteerde, gepotdekselde delen.
Ter plaatse van de aangebouwde schuur is de gevel tot ca. 180 cm opgetrokken uit
metselwerk dat grijs afgesmeerd is. Deze aanbouw is vermoedelijk jonger dan de berg zelf.
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Erf met schuurberg
Berging
Stalruimte, hooi- en wagenberging
Van oorsprong begin 20e eeuw. Verplaatst in 1973
Vierroedige schuurberg met drie gebinten
Voor de boerderij staat een perenboom van ca. 100 jaar
Archief gemeente Neerijnen (voormalige gemeente Waardenburg)

De westgevel is voorzien van een dubbele houten toegangsdeur. Beide deuren zijn in twee
delen te openen. Evenals de andere deuren draaien deze naar buiten open. Links naast
deze deuren bevindt zich een klein vierkant raam met kruisroeden.
De zuidgevel is voorzien van een enkele opgeklampte deur. Links naast de deur bevindt
zich een groot vierruits raam en rechts naast de deur een liggend raam. In het
aangebouwde schuurgedeelte zijn aan beide zijden van de deur eveneens ramen
aangebracht. Deze ramen zijn vermoedelijk later toegevoegd. Het negenruits raam in het
schuurdeel is vermoedelijk van hoge ouderdom.
De oostgevel is voorzien van een halfrond gietijzeren raam en twee grote, niet
oorspronkelijke, vierruits ramen. Het aangebouwde kippenhok valt buiten de bescherming.
De noordgevel van de berg is geheel dicht. In het schuurgedeelte is recentelijk een nieuwe
dubbele deur aangebracht. Links naast deze dubbele deur bevindt zich een halfrond
gietijzeren raam. De noordgevel grenst aan het ontsluitingspad naar de achterliggende
woningen. Het aangebouwde houthok valt buiten de bescherming.
De verhoogde tasvloer is uitgevoerd met bezaagde balken en een planken vloer. De
stalinrichting is niet meer aanwezig. De tasvloer wordt ondersteund door drie gebinten van
gekantrecht hout ( + 40 x 40 cm). De roeden maken onderdeel uit van de twee buitenste
gebinten waarbij de ligger is gemaakt uit oude hooiberg roeden.
MOTIVATIE

:

In redelijke staat verkerende vierroedige hooiberg. Is belangrijk voor het zichtbaar houden

van de bouwhistorie en de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf in Neerijnen. Van de vele
hooibergen die ooit in Neerijnen gestaan hebben is dit een van de laatst overgebleven
exemplaren. Bijzonder is dat de verstelbare kap nog functioneert.
VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

In 1970 is er een voornemen geweest om de te slopen hooiberg van Voorstraat 5 te
herbouwen (W 1970 33-7) bij deze boerderij. Deze herbouw is niet doorgegaan vanwege de
slechte kwaliteit van die berg. In 1973 is de hooiberg van Achterstraat 2 Neerijnen verplaatst
naar dit perceel omdat deze gesloopt moest worden voor de bouw van een nieuw koelhuis
en daardoor geheel verloren zou gaan.

