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BESCHRIJVING

:

Met de voorgevel op de Repelsestraat georiënteerd keuterboerderijtje van het hallehuistype
met langsdeel.
Het boerderijtje ligt net buiten de oostelijke begrenzing van de tot beschermd dorpsgezicht
aangewezen kern Neerijnen, in het open buitengebied.
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Erf met boerderijtje, moderne schuur (achter)
Woonhuis
Boerderij
2e helft 19e eeuw
Hallehuis
Jonge leilinden (voorerf), appelboom (achtererf)

Dit op een langwerpige plattegrond opgetrokken eenvoudige boerderijtje met gepleisterde
gevels (met dagkantachtig uitgevoerde schouders aan voor- en achterzijde) bestaat uit
begane grond en zolder met kap. Dit opmerkelijk hoge zadeldak met korte wolfeinden en
met licht geknikte dakvoeten is met rode verbeterde Hollandse pannen belegd.
Door de nok van het voorhuis en op het rechter dakschild (achter) een gemetselde
(vernieuwde) schoorsteen; de laatste is hoogreikend.
Voorgevel: Links ter plaatse van de opkamer, almede in de geveltop een vernieuwd
opkamerschuifraam (2x2 ruits), waarnaast de hoofdingang met gietijzeren levensboom in
het bovenlicht; rechts een schuifvenster met wisseldorpel (4x2/4x2 ruits); beiden met
opgeklampte luiken.
Rechter zijgevel: hierin bevinden zich halverwege een tweede ingang met later aangebracht
draairaam, uitgevoerd als de overige vensters (drie; 4 ruits).
Achtergevel: is asymmetrisch ingedeeld met vernieuwde gevelopeningen ter plaatse van de
enkelvoudige deeldeur (rechts), de staldeur (links) en het hooiluik. Een origineel gietijzeren
halfrond beëindigd stalraam.
Linker zijgevel met vernieuwde raampartij (drieledig) ter plaatse van de keuken; links ervan
een klein staand draairaampje; rechts ervan een staand souterrainraam.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Ondanks enige gevelwijzigingen (vernieuwde vensters) zijn de hoofdvorm en gevelindeling
nog goed herkenbaar.
Gelegen aan de oude Repelsestraat, aan de rand van het beschermde dorpsgezicht van
Neerijnen, en in combinatie met het naastliggende T-boerderijtje is dit pandje een (ruimtelijk)
structuurbepalend element.

