GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

08-01
Graaf Reinaldweg 22 Tuil
19 juni 1990
Gemeente Neerijnen
2013

OPMERKINGEN

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

BESCHRIJVING

:

Aan de dijk gelegen voormalig districtshuis. De voorgevel is georiënteerd op de Graaf
Reinaldweg (Steenweg) en heeft rechts een inpandige wagenschuur.
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Erf met districtshuis waterschap
Kantoor
Voormalig Districtshuis van Polderdistrict Tielerwaard
1882

Rechthoekig bouwblok met twee bouwlagen, afgesloten met een afgetopt schilddak, waarop
gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Platte dakkapellen welke ten dele vernieuwd zijn
bestaande uit gekoppelde en enkele stolpramen. Bakstenen gevels (kruisverband) boven
aangesmeerde plint. De bovenzijden van de gevels zijn beëindigd met een hoofdgestel; een
geprofileerde architraaflijst, een gepleisterd fries en geprofileerde houten bakgoten. Aan de
voorzijde is de bakgoot met houten consoles ondersteund ter plaatse van de (hoek-)lisenen.
Alle gevels zijn symmetrisch ingedeeld met getoogde deur- en raampartijen (in hoofdzaak Tschuifvensters).
Voorgevel met decoraties in de vorm van pilasters aan weerszijden van de centrale as met
hoofdingang, alsmede op de hoeken; de geprofileerde bakgoot wordt op deze punten
ondersteund door gesneden klossen. De verdiepingsvloer is geaccentueerd door middel van
een hardstenen cordonlijst. De gevel bevat drie traveeën met in de middelste de
hoofdingang met bovenlicht, waarboven een fransbalkon met gietijzeren hek, waarachter
openslaande deuren met bovenlicht. Aan weerszijden gevelstenen; peilmerksteen (links)
met opschrift: 'de eerste steen gelegd op den 7 den september 1882 door de dijkstoel van
de Heerwaard. M.W.C. Baron van Pallandt, dijkgraaf. N. Spillenaar, G. Murman, G.A.A.C.
Valkis, Mr M. Virulij van Vuren en Dalem, G.J. Everdinge. Heemraden, A.J.A. Verwey,
secretaris. Gevelsteen (rechts) met opschrift:' 5.740 meter boven N.A.P.' In de rechtse
travee dubbele getoogde inrijdeuren naar de wagenschuur, waarboven een schuifraam als
genoemd. Linkse travee waarin schuiframen als genoemd.
Achtergevel als voorgevel met drie venstertraveeën, welke op de begane grond bovendien
van kruisroeden in de schuivende delen voorzien zijn. Rechts boven een vernieuwd
stolpraam.
Zijgevels elke met vier (venster-)traveeën als genoemd. In de linkse gevel spaarvelden ter
plaatse van de gevelopeningen op de begane grond (rechts). In de links twee assen
ingangspartijen; de meest linkse ter plaatse van een voormalig raam. De strek is hier
bovendien anderhalfsteens hoog. Ter plaatse van het trappenhuis (links van de middenas)
bovendien kleine vensters.
Zijgevel rechts met T-schuifraam als genoemd. In de middenas een liggend kelderraam.

MOTIVATIE

:

Dit forse statige, vanwege de sterk doorgevoerde symmetrie classicistisch aandoende, pand
is een voormalig polderdistrictshuis. Oorspronkelijke vorm en aanleg zijn, behoudens enkele
wijzigingen (dakkapellen, zijingang, verwijderen roeden in ramen), goed herkenbaar
behouden gebleven.

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Renovatie gehele pand tot kantoor

