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MONUMENTENLIJST

05-09
Van Pallandtweg 14 Neerijnen
19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
18 december 1990 (Van Pallandtweg 13 en 14 gesplitst), 2013
D 1402 Waardenburg
Erf met school, smeedijzeren hekwerk
Woning met garage/berging
School
School in aanleg 1848; aanbouw achterzijde uit +/- 1905; verbouwing achterste uitbouw
1981

In het als beschermd dorpsgezicht van Neerijnen aangemerkte gebied gelegen voormalige
school, welke oorspronkelijk deel uitmaakte van de eraan gekoppelde
schoolmeesterswoning.
Markant gesitueerd op de kruising van de Achterstraat en de Van Pallandtweg .
Het pand ligt pal aan de weg en is met de voorgevel georiënteerd op de Van Pallandtweg.
Het voorste gedeelte van het pand is ouder (rond 1850) dan het achterste deel, dat van rond
de eeuwwisseling dateert en in 1981 verbouwd is.
School, in oorsprong bestaand uit twee klaslokalen, rond de eeuwwisseling aan de
achterzijde uitgebreid.
Bakstenen gevels met geknipt voegwerk en gepleisterde plinten en lekdorpels. Voor- en
achtergevel bovendien met hoeklisenen.
Rechthoekig grondplan met één bouwlaag en zolder, afgesloten met een met gesmoorde
oud-Hollandse pannen belegd zadeldak. Aan voor- en achterzijde zijn halsgevels
aangebracht, waarop hardstenen afdekplaten.
Voorgevel met centraal geplaatst groot venster (2x4/4x5/2x4 ruits) afgesloten met een
gemetselde driepas segmentboog. In de geveltop een halfrond afgesloten staand
draairaam.
Linker zijgevel waartegen (rechts en links) twee platte uitbouwen met de voormalige
schoolingangen. In het ten opzichte van deze uitbouwen terugliggende geveldeel
daartussen, een ingang met aan boven- en rechterzijde respectievelijk een vierruits en een
tweeruits venster met gepleisterd kantelaaf en strek.
De voorste uitbouw, uit de bouwperiode, heeft aan de achterzijde een authentieke
paneeldeur met drieledig bovenlicht, beëindigd met een gemetselde strek en in de zijgevel,
originele naar binnen slaande ramen.
In de achterste uitbouw is, aan de voorzijde, in 1981 een ingang naar het woonhuis
ingebracht. In de zijgevel van deze uitbouw bevinden zich drie originele w.c. raampjes
(waarvan er één is dichtgezet), een stolpraam met liggende roede en een later ingebrachte
ingangspartij.
Achtergevel met oorspronkelijk een vrijwel identieke gevelindeling als die aan de voorzijde.
Deze achtergevel is met de verbouwing in 1981 bepleisterd en alle gevelopeningen zijn
daarbij vernieuwd: centraal in de geveltop het draairaam met halfronde boog; links en rechts
hieronder een stolpraam; begane grond met links een vast raam met 4x2 ruits verdeling,
rechts een 2x2 ruits staand raam, waarnaast een moderne deur.
Rechter gevel met links in de gevel een originele opgeklampte deur; het stolpraam in de

middenas op de verdieping, het liggende raam daaronder (beide naar binnen slaand) en het
4 ruits staande raam rechts ervan, dateren uit 1981.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Markant op de hoek van de Van Pallandtweg en de Achterstraat gesitueerde
schooluitbreiding van het oude schoolmeestershuis, opgebouwd in twee bouwfasen (+/1848 en 1905).
In samenhang met dit schoolmeestershuis, van essentieel belang voor het zichtbaar houden
van de karakteristieke langgerekte rivierdorpstructuur met z’n bij de dijk samenkomende
Voor- en Achterstraat. In het verlengde van deze Achterstraat, die door de Van Pallandtweg
wordt doorbroken, lag het Huis Klingelenborg. Tevens van historische betekenis als school
voor bijzonder (christelijk-nationaal) onderwijs.
Ondanks de aangebrachte wijzigingen (met name ter plaatse van het huidige woongedeelte
aan de achterzijde en de zijgevels) zijn de oorspronkelijke hoofdvorm en aanleg nog
herkenbaar aanwezig.

