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MONUMENTENLIJST

05-08
Van Pallandtweg 13 Neerijnen
19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
18 december 1990 (Van Pallandtweg 13 en 14 gesplitst), 2013
D 1403 Waardenburg
Erf met schoolmeesterswoning
Woonhuis
Schoolmeesterswoning met school
1729

Oude kastanje
Op het kadastrale minuutplan van 1832 komt op deze locatie reeds dit pand voor, bekend
als ‘schoolhuse’
* vermoedelijk is het pand zelfs ouder dan1850. Op een Kopie van de ‘caarte van den
Tielewaard uit 1729' van W. Leempoel, bestaat de Achterstraat nog niet maar het
schoolmeestershuis wel. Het pand zou daarmee in aanleg zelfs ouder zijn dan 1729

BESCHRIJVING

:

Markant gesitueerde voormalige schoolmeesterswoning, vermoedelijk daterend uit het begin
van de 18e eeuw.
Op een T-vormige plattegrond opgetrokken pand met dubbel voorhuis, bestaande uit twee
aan elkaar gekoppelde, evenwijdige bouwmassa’s en een platte éénlagige achterbouw
(vermoedelijk het achterhuis), links tegen het achterste voorhuis.
In het voorste dwarshuis was vermoedelijk het schoolgedeelte ondergebracht; in het
achterste dwarshuis, het woonhuis met daarachter een voormalig stalgedeelte (achterhuis).
Rechthoekige gepleisterde bouwmassa’s (voorgevel in blokmotief) op rechthokkig
grondplan. De beide dwarshuizen met één bouwlaag en zolder en beëindigd met
zadeldaken, waarop oud-Hollandse pannen. Op het dakschild aan de tuinzijde een hoog
opgemetselde schoorsteen. Langs de schuine dakranden zijn waterborden en windveren
aangebracht.
De voorgevel is symmetrisch ingedeeld met aan weerszijden van de originele hoofdingang
met gietijzeren levensboom in het bovenlicht, twee 6-ruits Empire schuiframen met
opgeklampte luiken.
Achterzijde (rechts van het achterhuis) met een achteringang, waarnaast twee
schuifraamkozijnen als genoemd.
Platte achterbouw met in de zijgevel (Achterstraatzijde) een zijingang met schuifraamkozijn
als genoemd.
Aan de achterzijde heeft deze achterbouw een halfrond gietijzeren stalraam met radiaal
achtige roedeverdeling.

MOTIVATIE

:

Van belang vanwege zijn cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde.
Markant gesitueerd op de kruising van de Van Pallandtweg en de Achterstraat, met in het
verlengde van deze straat het voormalige Huis Klingelburg. Vanwege deze situering van
wezenlijk belang voor het zichtbaar houden van de karakteristieke (ontwikkeling van de)
rivierdorpstructuur, waarbij vanuit de Voorstraat geleidelijk aan de Achterstraat tot
ontwikkeling kwam.
Voorts van belang vanwege zijn historische waarde als voormalige schoolmeesterswoning,

waarin aanvankelijk de school voor bijzonder (christelijk) onderwijs was ondergebracht.
Tevens is de oorspronkelijke vorm en aanleg nog goed herkenbaar aanwezig.
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