GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

05-06
Van Pallandtweg 5 Neerijnen
19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
2013

OPMERKINGEN

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

BESCHRIJVING

:

In de kom van Neerijnen, aangemerkt als beschermd dorpsgezicht, gelegen woonhuis. Het
is met de voorgevel georiënteerd op de Van Pallandtweg.
In combinatie met het even verderop gelegen pand (Van Pallandtweg 7), wordt een
karakteristiek straatbeeld gevormd.
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Erf met woonhuis, bijschuur
Woonhuis
Dienstwoning kasteel Neerijnen
Oktober 1930 (gevelsteen)

In opvallend authentieke staat verkerend woonhuis op langwerpig grondplan met één
bouwlaag en zolder. De kap is een met rode vlakke muldenpannen belegde mansardekap,
met waterborden en windveren op klossen langs de schuine dakranden. Een schoorsteen
op de nok.
De gevels zijn opgetrokken uit baksteen en hebben geknipte voegen en een rollaag ter
hoogte van het trasraam. Muurankers ter plaatse van de verdiepingsvloer.
Schuifvensters met middenstijl en 6 ruits bovenlichten en met op de begane grond
opgeklampte luiken tot wisseldorpelhoogte. Gemetselde lekdorpels.
Voorgevel met rechts een paneeldeur met bovenlicht (6 ruits); links hiervan, alsmede in de
geveltop, een gekoppeld schuifvenster; de laatste met vierruits bovenlicht.
Rechter zijgevel: met in de middenas een schuifvenster met 8-ruits bovenlicht, geflankeerd
door een liggend raam. Geheel rechts een vernieuwd keukenraam, bestaande uit twee
gekoppelde draairamen.
Achtergevel met platte aanbouw (bijkeuken) waarin een ingang en twee staande
draairaampjes. Rechts, op de begane grond een schuifvenster. In de geveltop een
gekoppeld venster (als voor).
Linker zijgevel symmetrisch ingedeeld met twee schuifvensters.
Op het achtererf bevindt zich een geteerd houten schuurtje op gemetselde onderbouw en
met aankapping aan de achterzijde.
Rechthoekig grondplan met een bouwlaag en zolder, afgesloten met een zadeldak, belegd
met gesmoorde Hollandse pannen.
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:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Het van het beschermde dorpsgezicht deel uitmakende complex, is markant gelegen langs
de weg welke leidt naar kasteel Neerijnen en welke overgaat in de Voorstraat.
Samen met een aantal belendende panden langs deze Van Pallandtweg, wordt een
karakteristiek straatbeeld gevormd van dorpshuizen met mansardekappen. Daarbij is de
uiterlijke verschijningsvorm van het onderhavige pand in relatie tot de belendende panden,
opmerkelijk origineel.

