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MONUMENTENLIJST
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19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
2013
‘Snellenstein’ (gevelsteen achter zijde)
Erf met boerderij, grote bijschuur (links), schuur (achtererf), smeedijzeren hekwerk (langs
openbare weg zijde); verder niet relevant zijn genoemde schuren
Woonhuis
Boerderij
ca. 1850 - 1860
Boerderij met L-vormig voorhuis
T-boerderij met afsteek

Op de topografische kaart van 1850 wordt op deze plaats ‘Snellestein’ aangegeven.
Indeling met centrale gang vaar de deel. Een ‘sub gang’ (rechts ervan) is verwijderd. De
oude linden, welke nu langs de openbare weg staan maakten oorspronkelijk deel uit van het
onderhavige erf. Voormalige hooiberg op achtererf is vervangen door een schuur.
Gebintconstructie deels vernieuwd. Oude bij schuur (links) verkeert in bouwvallige staat

BESCHRIJVING

:

In het buitengebied van Est, bekend als Snelleveld, gelegen omvangrijke vrijwel rietgedekte
boerderij met middenlangsdeel en L-vormig voorhuis, gesitueerd op een kunstmatige
verhoging in het landschap. Het pand ligt met de langsgevel parallel aan de Dierpersestraat.
Het voorhuis van de boerderij is aan de Diepersestraatzijde, in de richting van het
achterhuis, uitgebouwd waarbij de nokhoogte van de hoofdbouwmassa aangehouden is.
Het voorhuis en een deel van het achterhuis, liggen aan de linkerzijde terug ten opzichte
van het achterhuis.
Voorhuis: op L-vormige plattegrond met twee bouwlagen, waarbij de afzonderlijke
uitkragende zadeldaken afgewolfd zijn en haaks in elkaar grijpen. Op elk nokeinde
een schoorsteen. Een gelobde houten daklijst.
In kruisverband gemetselde gevels met aangesmeerde plint. Alle kozijnen zijn vernieuwd.
Begane grond met vernieuwde schuiframen (2x2/2x1 ruits), waarachter opgeklampte
(binnen) luiken; op de verdieping vernieuwde liggende klapramen met middenstijl; allen met
getoogde bovendorpels.
Voorgevel: met pilasters op de hoeken, alsmede aan weerszijden van de hoofdingang met
profileringen aan de bovenzijden welke kapitelen suggereren.
Symmetrisch ingedeeld: hoofdingang (paneeldeur) met klein bordes, aan weerszijden twee
vensterassen met op de bovenverdieping om en om een venster (als genoemd).
Rechter zijgevel: met drie vensterassen (als genoemd).
Linker zijgevel: gepleisterd met linksboven een houten luik. Op de begane grond links een
rechthoekig kruiskozijn, rechts een houten deur met bovendorpel lager dan het kozijn.
Op de overgang van voor- naar achterhuis van links naar rechts: een langwerpig modern
raam met zijlicht, een deur met bovenlicht een schuifraam (2x2/2x1) met wisseldorpel, en
rechts ervan een staand enkelruits schuifvenster waarboven een langwerpig raampje.
Achterhuis: is aan de linker zijde breder dan het voorhuis en heeft aan de achterzijde
oplopende dakranden. Plaatselijk zijn oudere geveldelen in handvormsteen herkenbaar.
Gepleisterde plint. Betonpannen langs de dakvoet (rechts); golfplaten op de overgang van
voor- met achterhuis (links).
Rechter zijgevel met drie moderne ramen en met dakramen in het schild erboven.

Linker zijgevel is gepleisterd; hierin bevinden zich drie liggende gietijzeren stalramen (3x2
ruits).
Achtergevel: met vlechtingen in het kruisverband metselwerk langs de schuine dakranden.
Hardstenen blokken ter plaatse van - onder meer - hang- en sluitwerk van de
gevelopeningen onder korfbogen. In de sluitsteen boven de deel het opschrift:
‘Snellenstein’.
Onder het wolfseind een dubbel hooiluik, waaronder een drieledige deeldeur, geflankeerd
door twee staldeuren en gietijzeren liggende stalramen met korfbogige beëindigingen met
loofblad traceringen.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Het pand is in dit gebied uniek qua uiterlijke verschijningsvorm en qua aanleg van het
voorhuis.
Zijn verhoogde ligging en zijn met de lengteas evenwijdige situering aan de Diepersestraat
dragen bij aan het zichtbaar houden van de historisch gevormde ruimtelijke morfologie van
dit gebied.

