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BESCHRIJVING

:

Erf met vierroedige, vrijstaande schuurberg achter de voormalige boerderij Zandstraat 44
Opijnen (vermoedelijk 18e eeuw). De berg is aan drie zijden voorzien van een uitbouw. De
schuurberg is tot de tasvloer aan de voorzijde uitgevoerd in houten delen. De achtergevel en
de zijgevels zijn uitgevoerd in metselwerk dat gedeeltelijk vertind is en gedeeltelijk bestreken
is met witkalk. Vermoedelijk is het schuurgedeelte aan de rechterzijde in de tweede helft van
de 20e eeuw bijgebouwd. Aan de rechterzijde is de uitbouw onder een lessenaardak gedekt
met kruispannen. Aan de linker- en achterzijde is het lessenaarsdak gedekt met oude
gesmoorde holle pannen. De dubbele houten toegangsdeur, in de voorgevel (oostzijde), zijn
opgeklampte deuren waarbij de scharnieren recent vervangen zijn. Rechts naast deze
dubbele deur een opgeklampte deur naar de stalruimte
In de rechter zijgevel zijn drie getoogde betonnen ramen aangebracht. De linkerzijgevel en
de achtergevel zijn niet voorzien van gevelopeningen. De linkerzijgevel is voorzien van een
steunbeer.
De vier roeden zijn van eikenhout. Aan de roeden is een rietgedekte kap bevestigd die
opgebouwd is uit rondhouten sparren. De kap wordt beëindigd met een zinken muts.
In de berg is nog een stalinrichting aanwezig. Vermoedelijk is dit niet de oorspronkelijke
inrichting.

MOTIVATIE

:

In redelijke staat verkerende vierroedige hooiberg. In het belang voor het zichtbaar houden
van de bouwhistorie en de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf in Opijnen.
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Erf met schuurberg
Berging
Stalruimte hooi- en wagenberging
Vermoedelijk begin 20e eeuw
Vierroedige schuurberg
Langgerekt perceel met ontsluitingsweg achterliggende percelen.
Boerderij Zandstraat 44 is Rijksmonument

