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BESCHRIJVING

:

In het agrarisch buitengebied van Neerijnen gelegen en naar het onderhavige gebied De
Vakere vernoemde boerderij van het hallehuistype met middenlangsdeel.
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Huize de Vakere
Erf met boerderij, schuurberg
Woonhuis
Boerderij
1913
Hallehuis
Een leilinde (linker zijerf)
- een opkamer (rechts) boven de kelderopening
- dakvoet achterhuis enigszins doorgezakt.

Boerderij op rechthoekig grondplan met één bouwlaag en zolder afgesloten met een hoge
mansardekap, waarop gesmoorde kruispannen. Door de nok , alsmede op het rechter
dakschild een gemetselde schoorsteen. Schuifvensters (6 ruits) met wisseldorpel,
opgeklampte luiken en hardstenen lekdorpels.
Het pand valt op door zijn bijzonder fraai gedetailleerde, symmetrisch ingedeelde voorgevel
met pleisterveld waarop ’Huize de Vakere’; gepleisterde speklagen, segmentboogvelden
met opgelegde siermotieven; hoofdingang met paneeldeur met siersmeedwerk en met
geprofileerd kalf.
Waterborden en windveren op klossen langs de schuine dakranden. Begane grond en
zolder elk met twee vensters.
Linker en rechter zijgevel met ter plaatse van de beide zijingangen, een vernieuwd vierruits
schuifraam. Rechter zijgevel bovendien een kelderraam en schuifvenster daarnaast. Linker
zijgevel bovendien met twee schuifvensters.
Achterhuis met uitkragende hooisteek, welke linkszijdig is dichtgezet, waarin een schuur
bestaande uit rabatdelen.
Getoogde gietijzeren stalramen met rozetbladmotief en met hardstenen lekdorpels (links 3;
rechts 4).
Achtergevel symmetrisch ingedeeld met getoogde deeldeur en staldeur (rechts). Aan
weerszijden staande gietijzeren stalramen met ruitmotief.
Vijfroedige rietgedekte schuurberg op het achtererf, welke linkszijdig aan de deel gekoppeld
is.
Driezijdige gemetselde aankappingen, waarin halfronde gietijzeren stalramen, afgewisseld
door rechte varkensdeurtjes.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Naar het gebied bekend als De Vakere vernoemde boerderij met karakteristieke
mansardekap. De hoofbouwmassa en de geveldetaillering (met name de voorgevel)
verkeren- behoudens enkele ondergeschikte wijzigingen- vrijwel in authentieke staat.

