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Agrarisch Achterstraat 40 Asperen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterstraat 66 Asperen agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Hoge Minstraat 9 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Religie Middelweg 5 Asperen kerk kerk 1892 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Minstraat 4 Asperen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Minstraat 13 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Minstraat 18 Asperen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Minstraat 19 Asperen wonen wonen 1909 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen
Bestuur en rechtspraakRaadhuisplein 1 Asperen wonen gemeentehuis 1893 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Voorstraat 8 Asperen wonen wonen 1896 1875-1900 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Voorstraat 20 Asperen wonen wonen 1896 1875-1900 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 32 Asperen wonen wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 56 Asperen agrarisch wonen 1800-1850 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Voorstraat 58 Asperen wonen wonen 1910 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Voorstraat 60 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 82 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Nutsvoorziening Dorpsplein 2 Est Dorpspomp drinkwatervoorzieningpomp 1777 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Religie Dorpsplein 4-4a Est pastorie wonen 1857 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Onderwijs Dorpsstraat 12 Est school en schoolmeesterswoningdorpshuis 1899 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Dreef 4 Est stalruimte, hooi- en wagenbergingberging 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Dreef 1 Haaften Goudenstein agrarisch wonen 1908 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Herenstraat 1 Haaften agrarisch wonen 1866 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Herenstraat 4 Haaften agrarisch wonen 1866 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Herenstraat 7 Haaften agrarisch wonen 1866 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Koningstraat 2 Haaften agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakKoningstraat 15 Haaften Voormalig gemeentehuisgemeentehuis met politiecelwonen 1888 1875-1900 neoclassicisme gemeentelijk monumentgeen
Kunst en cultuur Molenstraat 44, bij Haaften muziektent muziektent 1928 1920-1940 zakelijk-traditioneelgemeentelijk monumentgeen
Nutsvoorziening Molenstraat 44, bij Haaften Dorpspomp drinkwatervoorzieningpomp 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Vrouwestraat 2-6 Haaften agrarisch wonen 1875-1900 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakVrouwestraat 8 Haaften Voormalige burgemeesterswoningagrarisch wonen 1875-1900 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Religie Waalbandijk 289 Haaften Pastorie pastorie pastorie 1853 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Religie Waalbandijk 291 Haaften kerk kerk 1851 1850-1875 Engelse neogotiekgemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waalbandijk 295 Haaften bovenmeesterswoningwonen 1866 1850-1875 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Gerestraat 3-5 Heesselt agrarisch agrarisch 1926 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Onderwijs Kerklaan 4 Heesselt bovenmeesterswoningwonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kerklaan 13 Heesselt Frederie - Janshof agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waalbandijk 1-7 Heesselt wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waalbandijk 78 Heesselt opzichterswoning steenfabriekwonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kortgraaf 29 Hellouw agrarisch wonen 1899 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kortgraaf 33 Hellouw agrarisch wonen 1878 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kortgraaf 36 Hellouw agrarisch wonen 1907 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 31 Hellouw agrarisch wonen 1895 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waalbandijk 33 Hellouw wonen wonen 1920 1920-1940 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 35 Hellouw agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Religie Waalbandijk 55 Hellouw Hervormde Kerk kerk wonen 1822 1800-1850 neoclassicisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Religie Waalbandijk 57 Hellouw pastorie wonen 1850-1875 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 119, bij Hellouw hooiberg berging 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 127 Hellouw agrarisch wonen 1901 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 135 Hellouw agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakWaalbandijk zn Hellouw Grenspaal Haaften / Hellouwgrenspaal Heerlijkheid Hellouwgrenspaal 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Zeek 5, bij Hellouw zomerhuis molenaarberging 1860 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatZeek 5, bij Hellouw sluis met boogbruggeen 1750 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Zeek 6, bij Hellouw Het IJzeren Veulenzomerhuis molenaarberging 1939 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Nutsvoorziening Achterweg 1 Herwijnen transformatorhuisjetrafohuis 1920 1920-1940 zakelijk-expressionismegemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Achterweg 11 Herwijnen agrarisch tuinderij-fruitteeltbedrijf 1923 1920-1940 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Achterweg 61 Herwijnen De Twee Paarden agrarisch wonen 1902 1900-1920 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Achterweg 64 Herwijnen agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterweg 68 Herwijnen agrarisch wonen 1899 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting



Wooncultuur Waaldijk 66 Herwijnen wonen-postkantoorwonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Waaldijk 67 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Waaldijk 69 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Industrie, nijverheid en ambachtAppeldijk 18 Heukelum wagenschuur brouwerij en proeflokaal 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Gasthuisstraat 3-7 Heukelum wonen wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Gasthuisstraat 23-25 Heukelum schoolmeesterswoningdubbel woonhuis 1912 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Onderwijs Torenstraat 8-10 Heukelum School met den Bijbelschool Hervormd centrum 1912 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Torenstraat 13 Heukelum rentmeestershuis wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterstraat 10 Neerijnen stalruimte, hooi- en wagenbergingberging 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Diepersestraat 1 Neerijnen Snellestein agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Diepersestraat 5 Neerijnen Hoekkamp agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Repelsestraat 6 Neerijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Van Pallandtweg 5 Neerijnen dienstwoning wonen 1930 1920-1940 zakelijk-traditioneelgemeentelijk monumentgeen
Onderwijs Van Pallandtweg 13 Neerijnen schoolmeesterswoningwonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Onderwijs Van Pallandtweg 14 Neerijnen school wonen 1848 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Van Pallandtweg 21 Neerijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Voorstraat 4 Neerijnen agrarisch wonen 1687 1600-1700 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waalbandijk 17 Neerijnen brouwerswoning wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Sport, recreatie en horecaWaalbandijk 19 Neerijnen cafe-woonhuis wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Nutsvoorziening Waalbandijk 19, achter Neerijnen brandspuitenhuisjeberging 1875 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 32 Neerijnen agrarisch wonen 1860 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Waalbandijk 33 Neerijnen agrarisch wonen 1875 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Zwarte Kade 1 Neerijnen agrarisch wonen 1875 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Hermoesestraat ong. Ophemert begraafplaats begraafplaats 1915 1900-1920 formeel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kapelstraat 12 Ophemert agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Kapelstraat 56 Ophemert agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Religie Molenstraat 9 Ophemert pastorie met koetshuiswonen 1845 1800-1850 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakMolenstraat 14 Ophemert gemeentehuis, herbergwonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Herdenken Molenstraat 17, bij Ophemert begraafplaats begraafplaats 1807 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Molenstraat 44 Ophemert De Gulhof agrarisch wonen 1915 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Pippertsestraat 3 Ophemert De Grote Pippert agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Pippertsestraat 12 Ophemert agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Weverstraat 28 Ophemert burgemeesterswoningwonen 1913 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Oude Zandstraat 2-2a Opijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Pastoriestraat 2 Opijnen Michilia agrarisch wonen 1686 1600-1700 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakRepensestraat 7 Opijnen gemeentehuis wonen 1900-1920 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen
Onderwijs Stoepstraat 1 Opijnen school en schoolmeesterswoningkerkelijk centrum 1910 1900-1920 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Stoepstraat ong Opijnen baarhuis baarhuis 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waaldijk 19 Opijnen dienstwoning wonen 1915 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waaldijk 20 Opijnen dienstwoning wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Zandpad 3 Opijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Zandstraat 9 Opijnen De Reus agrarisch wonen 1890 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Zandstraat 33 Opijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Zandstraat 44, bij Opijnen stalruimte, hooi- en wagenbergingberging 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Zandstraat 53 Opijnen agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Zandstraat 60 Opijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Handel en bankwezenZuiderlingedijk ong. to 103 Spijk weeghuisje onbekend 1921 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatZuiderlingedijk 177 Spijk poldermagazijn opslag 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatGraaf Reinaldweg 22 Tuil districtshuis kantoor 1882 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Langstraat 1 Tuil agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Langstraat 2-4 Tuil agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Langstraat 3 Tuil agrarisch wonen 1868 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Melssinghdreef 7 Tuil agrarisch wonen 1861 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Sint Antoniestraat 4 Tuil agrarisch wonen 1865 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Onderwijs Sint Antoniestraat 5 Tuil school dorpshuis 1857 1850-1875 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waaldijk 120 Vuren De Kever agrarisch wonen en bedrijf 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakWaaldijk 91 Vuren gemeentehuis onbekend 1806 1800-1850 eclecticisme, empire elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Waalbandijk 83 Zennewijnen agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Steenweg 68 Waardenburg Kortenhof agrarisch wonen 1891 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting



Agrarisch Gasthuisstraat 17-17a Waardenburg agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Gasthuisstraat 12 Waardenburg De Waerdenburg agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Gasthuisstraat 9 Waardenburg agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Dorpsstraat 21 Waardenburg Schuilkerke wonen wonen 1932 1920-1940 Gooise landhuisstijlgemeentelijk monumentgeen
Agrarisch A.H. de Kockstraat4 Waardenburg Huize de Vakere agrarisch wonen 1913 1900-1920 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen
Herdenken Weiweg ong. Varik baarhuis baarhuis 1920-1940 traditioneel-zakelijkgemeentelijk monumentgeen
Herdenken Weiweg ong. Varik poort begraafplaatspoort begraafplaats 1920-1940 traditioneel-zakelijkgemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waalbandijk 24 Varik woonhuis-notariskamerwonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waalbandijk 26 Varik woonhuis-cafe, annex winkelwonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waalbandijk 16 Varik agrarisch wonen 1770 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Sport, recreatie en horecaWaalbandijk 8 Varik Het Veerhuis veerhuis, cafe, restaurant, hotel, wonenhoreca 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakMolenstraat 6 Varik gemeentehuis wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Molenstraat 3 Varik Corrie burgemeesterswoningwonen 1920-1940 zakelijk-expressionismegemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Kerkstraat 12 Varik Eikenstein wonen wonen 1913 1900-1920 overgangsarchitectuur, chaletstijlgemeentelijk monumentgeen
Herdenken Kerkstraat ong. Varik Oude Begraafplaatsbegraafplaats begraafplaats 1835 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen
Nutsvoorziening Kerkstraat ong., bij 1 Varik brandspuitenhuisjestokerij 1885 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Keizerstraat 29 Varik agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Keizerstraat 3 Varik agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Grotestraat 24 Varik agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Grotestraat 12 Varik agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterstraat 44 Varik agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterstraat 28 Varik agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterstraat 24 Varik agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Bestuur en rechtspraakRaadhuisplein 1 Asperen toegangshek toegangshek 1900-1920 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatDorpsstraat ong, bij 8 Est vloedwal tuin 1809 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Karnheuvelsestraatong. Est Terp voormalige boerderij Karnheuvelerf, terp grasland, hoogstamboomgaard 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Engelenhof ong. Haaften grafhuisje grafhuisje 1900 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Bestuur en rechtspraakHertog Karelweg / Waalbandijkong. Haaften Grenspaal Haaften / Tuilgrenspaal grenspaal 1875-1900 nvt gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Waalbandijk 291, bij Haaften grafzerk grafzerk 1608 1600-1700 nvt gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatWaalbandijk ong, bij 115 Haaften gemaal en brug gemaal en brug 1870 1850-1875 nvt gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Kerklaan ong. bij 4 Heesselt afscheiding afscheiding 1900 1900-1920 nvt gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Kerklaan ong, bij 6 Heesselt afscheiding afscheiding 1887 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatWaalbandijk ong, to 120 Heesselt Sluisje Heeseltse uiterwaardenuitwateringssluis uitwateringssluis 1875-1900 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kortgraaf 29 Hellouw agrarisch berging 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kortgraaf 33 Hellouw knechtenhuisje berging 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kortgraaf 33 Hellouw afscheiding afscheiding 1875-1900 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kortgraaf 36 Hellouw toegangshek toegangshek 1900-1920 nvt gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waalbandijk ong, bij 9 Hellouw Huis Hellouw huisterrein boomgaard 1300-1400 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 35 Hellouw hooiberg onbekend 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 127 Hellouw knechtenhuisje berging 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 127 Hellouw knechtenhuisje berging 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Achterweg 61 Herwijnen hooiberg berging-stal 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Achterweg 64 Herwijnen hooiberg hooiberg 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Achterweg 68 Herwijnen agrarisch berging 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waaldijk 20 Herwijnen koetshuis-paardenstalberging 1863 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Waaldijk 20 Herwijnen directeurswoning wonen 1800-1850 neoclassicisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Kastelen en buitenplaatsenWaaldijk ong. tussen 90-94 Herwijnen Frissenstein toegangshek toegangshek 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatZeek ong, bij 6 Herwijnen sluis met boogbrugsluis met boogbrug 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Gasthuisstraat 28 Heukelum kapel, later koetshuisgarage 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Wooncultuur Gasthuisstraat 28 Heukelum burgemeesterswoningwonen, praktijk 1905 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen
Kastelen en buitenplaatsen2e Tieflaarstraat 3 Neerijnen terrein omgracht huistuin, erf 1700-1800 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Diepersestraat 5 Neerijnen Hoekkamp bijschuur berging 1926 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Kastelen en buitenplaatsenVan Pallandtweg ong, achter 6 Neerijnen Huis Neerijnen terrein omgracht huisbos, tuin 1300-1400 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Van Pallandtweg 21 Neerijnen agrarisch schuur 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Voorstraat - Waalbandijkong. Neerijnen Waardmanshuis agrarisch geen 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Bestuur en rechtspraakWaalbandijk ong. Neerijnen Grenspaal Neerijnen / Waardenburggrenspaal grenspaal 1810 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Zwarte Kade 1 Neerijnen agrarisch berging 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kapelstraat 56 Ophemert agrarisch horeca 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Kapelstraat 60 Ophemert agrarisch berging 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting



Agrarisch Kapelstraat 60 Ophemert bakhuisje berging 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Agrarisch Molenstraat 44 Ophemert De Gulhof agrarisch berging 1915 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Schuurkampsewegong, bij 2 Ophemert erf, terp weiland 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen
Bestuur en rechtspraakWaalbandijk ong. Ophemert Grenspaal Ophemert / Zennewijnengrenspaal grenspaal 1782 1700-1800 nvt gemeentelijk monumentgeen
Onderwijs Weverstraat 3 Ophemert gevelgedenksteen gevelgedenksteen 1864 1850-1875 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Pastoriestraat 2 Opijnen voetgangersbruggetje naar erfvoetgangersbruggetje naar erf 1900-1920 nvt gemeentelijk monumentgeen
Religie Pastoriestraat 6 Opijnen tuinmuur tuinmuur 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Kastelen en buitenplaatsenSlotstraat 2 Opijnen Huis Opijnen terrein omgracht huisbegraafplaats 1200-1300 nvt gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Stoepstraat ong, bij 2 Opijnen poort begraafplaatspoort begraafplaats 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Bestuur en rechtspraakWaalbandijk ong. Opijnen Grenspaal Opijnen / Heeseltgrenspaal grenspaal 1789 1700-1800 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Zandstraat 33a Opijnen agrarisch berging 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Spijkse Kweldijk ong. Spijk agrarisch stal 1924 1920-1940 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Spijkse Kweldijk ong. Spijk agrarisch stal 1949 1940-1965 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Spijkse Kweldijk ong. Spijk agrarisch stal 1953 1940-1965 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatZuiderlingedijk 233 Spijk gemaal wonen 1913 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatZuiderlingedijk 233, bij Spijk sluis sluis 1913 1900-1920 nvt gemeentelijk monumentgeen
Kastelen en buitenplaatsenHaarstraat ong, bij 14 Tuil Huis Tuil of Nieuw Klingelenburgterrein omgracht huisboomgaard 1300-1400 nvt gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Herdenken Langstraat ong, bij 12 Tuil begraafplaats begraafplaats 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Grotestraat 24 Varik agrarisch bedrijfsruimte 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Keizerstraat 29 Varik agrarisch berging 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Kunst en cultuur Keizerstraat / Walgtsestraatong. Varik zonnewijzer zonnewijzer 1962 1940-1965 nvt gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Kerkstraat 12 Varik Eikenstein schuur-garage schuur-garage 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Religie Kerkstraat 16 Varik Hervormde Kerk kerk kerk 1879 1875-1900 neogotiek gemeentelijk monumentgeen
Bestuur en rechtspraakWaalbandijk ong, ter hoogte van 1Varik Grenspaal Varik / Ophemertgrenspaal grenspaal 1836 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Waalbandijk 16 Varik schaapskooi berging 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Kastelen en buitenplaatsenWalgtsestraat / Weiwegong, bij Walgtsestraat 10, bij Weiweg 10a en 14Varik Huis Hondswinkel gracht watergang 1500-1600 nvt gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Walgtsestraat 39 Varik agrarisch wonen 1825 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Onderwijs Waaldijk 89 Vuren school en schoolmeesterswoningwonen en bedrijf 1890 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen
Herdenken Kaalakkerstraat ong. naast 3 Waardenburg Begraafplaats Waardenburgbegraafplaats begraafplaats 1856 1850-1875 formeel gemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Steenweg ong, bij 65 Waardenburg speelhuis, poppenhuisjeonbekend 1895 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatVeerstraat ong, bij A15 Waardenburg sluis met boogbrugsluis met boogbrug 1781 1700-1800 nvt gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting
Infrastructuur en waterstaatWaalbandijk / Steenwegong, bij Waalbandijk 2, bij Steenweg 2Waardenburg / TuilOude Culemborgsche Vaart, Kuilenburgsevaartwaterweg tussen Culemborg en Zaltbommelwatergang 1598 1500-1600 nvt gemeentelijk monumentgeen
Infrastructuur en waterstaatOude Zuiderlingedijk13 Asperen Oude Stoomgemaalgemaal winkel 1895 1875-1900 traditioneel geen geen
Infrastructuur en waterstaatZuiderlingedijk ong, bij 13 Asperen kolenschuur berging 1895 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Voorstraat 80 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 76-78 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 74 Asperen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Voorstraat 70 Asperen wonen wonen 1939 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Wooncultuur Voorstraat 62 Asperen wonen wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 54 Asperen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 50-52 Asperen agrarisch wonen-winkel 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Voorstraat 46 Asperen wonen wonen 1800-1850 neoclassicisme elementengeen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 6 Asperen agrarisch wonen 1896 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 4 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 neorenaissance elementengeen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Voorstraat 19 Asperen wonen wonen 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Nutsvoorziening Stadhuisstraat ong, naast 19 Asperen pomp pomp 1980 1980-2000 nvt geen geen
Gezondheidszorg Voorstraat 35, Stadhuisstraat 2Asperen Groene Kruisgebouwkantoor 1962 1940-1965 Delftse school geen geen
Wooncultuur Voorstraat 87 Asperen wonen wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Herdenken Voorstraat - Stadswalong, bij Voorstraat 2Asperen begraafplaats begraafplaats 1829 1800-1850 nvt geen geen
Wooncultuur Minstraat 8 Asperen wonen wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Wooncultuur Minstraat 9 Asperen wonen wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Minstraat 27 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme geen geen
Agrarisch Brugstraat 2 Asperen agrarisch wonen 1906 1900-1920 traditioneel geen geen
Wooncultuur Waterpoort 8 Asperen wonen wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Achterstraat 64 Asperen wonen wonen 1870 1850-1875 traditioneel geen geen
Agrarisch Achterstraat 60 Asperen agrarisch wonen 1873 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Nieuwstraat 33 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme geen geen
Wooncultuur Nieuwstraat 31 Asperen wonen-bedrijf wonen 1920-1940 overgangsarchitectuurgeen geen
Wooncultuur Minstraat 1 Asperen wonen wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting



Kunst en cultuur Raadhuisplein ong, bij 1 Asperen muziektent muziektent 1940-1965 traditioneel-zakelijkgeen geen
Industrie, nijverheid en ambachtVoorstraat 12-12a, Stadswal 7, 7a-7bAsperen bedrijfshal bedrijfshal 1940-1965 functionalisme geen geen
Herdenken Graswalseweg 3 Asperen Begraafplaats Asperenbegraafplaats begraafplaats 1920-1940 formeel geen geen
Herdenken Oude Zuiderlingedijkong. Asperen Joodse begraafplaatsbegraafplaats begraafplaats 1850-1875 nvt geen geen
Wooncultuur Voorstraat 27 Heukelum wonen wonen 1878 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Voorstraat 14 Heukelum agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Handel en bankwezenGasthuisstraat 12-12a Heukelum winkel-wonen wonen 1920-1940 zakelijk-expressionismegeen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Gasthuisstraat 30-32 Heukelum wonen wonen 1920-1940 zakelijk-expressionismegeen geen
Wooncultuur Gasthuisstraat 51 Heukelum wonen wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Sport, recreatie en horecaGasthuisstraat 34a-36 Heukelum Cafe de Zwaan / Het Huys van Krijtenburgherberg met koetshuishoreca 1773 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Marinus VIsserstraat5 Heukelum wonen wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Herdenken Torenstraat ong, bij 1 Heukelum Kerkhof Hervormde Kerkbegraafplaats begraafplaats 1800-1850 nvt geen geen
Agrarisch Gasthuisstraat 13 Heukelum wagenschuur berging 1900-1920 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Torenstraat 7 Heukelum agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Torenstraat 9 Heukelum wonen wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Torenstraat 19-25 Heukelum wonen wonen 1949 1940-1965 Delftse school geen geen
Wooncultuur Evert Noolstraat 28-34 Heukelum wonen wonen 1950 1940-1965 Delftse school geen geen
Kunst en cultuur Torenstraat ong, naast 35 Heukelum muziektent muziektent 1940-1965 functionalisme geen geen
Wooncultuur Voorste Gewind 1-3 Heukelum wonen wonen 1930 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Herdenken Achterweg 22 Heukelum Algemene Begraafplaatsbegraafplaats begraafplaats 1965-1980 formeel geen geen
Wooncultuur Appeldijk 9-16 Heukelum wonen wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Industrie, nijverheid en ambachtAppeldijk ong, bij 18 Heukelum De Koornwaard fabrieksschoorsteenfabrieksschoorsteen 1925 1920-1940 nvt geen geen
Infrastructuur en waterstaatLingedijk ong. bij 16 Herwijnen De Laar poldergemaal poldergemaal 1962 1940-1965 functionalisme geen geen
Wooncultuur Lingedijk 16 Herwijnen dienstwoning en transformatorhuiswonen, transformatorhuis 1962 1940-1965 shakehands geen geen
Herdenken Zuiderlingedijk ong, bij 185 Spijk Oude Begraafplaatsbegraafplaats begraafplaats 1800-1850 nvt geen geen
Agrarisch Zuiderlingedijk 179 Spijk agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Zuiderlingedijk 103-105 Spijk agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Zuiderlingedijk 91a-93 Spijk agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Zuiderlingedijk 91s Spijk schuur-stal schuur-berging 1875-1900 traditioneel geen geen
Infrastructuur en waterstaatSpijkse Kweldijk 31 Spijk Broekse Sluis poldergemaal poldergemaal 1961 1940-1965 functionalisme geen geen
Wooncultuur Zuiderlingedijk 19 Heukelum wonen wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Infrastructuur en waterstaatSpijkse Kweldijk 1 Heukelum Vogelensteyn; voormalig Stoomgemaal Heukelumgemaal wonen 1897 1875-1900 traditioneel geen geen
Herdenken Spijksesteeg 25 Spijk Nieuwe Begraafplaats Spijkbegraafplaats begraafplaats 2000-2020 formeel geen geen
Agrarisch Landscheidingweg1-1a Vuren Leuvehoeve agrarisch horeca 1941 1940-1965 Delftse school geen geen
Agrarisch Landscheiding 2 Vuren Wilgenhof agrarisch agrarisch 1966 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Landscheiding 4 Vuren agrarisch agrarisch 1964 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Landscheiding 10 Vuren agrarisch agrarisch 1965 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Bloklandweg 3 Herwijnen agrarisch agrarisch 1962 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Bloklandweg 5 Herwijnen agrarisch wonen 1965 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Bloklandweg 7 Herwijnen agrarisch agrarisch 1963 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Laarweg 1 Herwijnen agrarisch agrarisch 1965 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Laarweg 5 Herwijnen agrarisch agrarisch 1963 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Graaf Reinaldweg 7 Vuren agrarisch agrarisch 1966 1965-1980 shakehands geen geen
Infrastructuur en waterstaatGraaf Reinaldweg 1 Herwijnen Hooglandse Watermolen (2e)poldermolen wonen 1878 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Mert 2 Herwijnen Reyenburgh agrarisch agrarisch 1965 1965-1980 shakehands geen geen
Industrie, nijverheid en ambachtZeiving 35 Vuren Sonac kantoor kantoor 1965 1965-1980 functionalisme geen geen
Agrarisch Mert 1 Herwijnen agrarisch agrarisch 1965 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Mert 3 Herwijnen agrarisch agrarisch 1966 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Mert 10 Herwijnen agrarisch agrarisch 1972 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Mert 9 Herwijnen hooiberg berging 1940-1955 traditioneel geen geen
Agrarisch Mert 15 Herwijnen agrarisch agrarisch 1967 1965-1980 shakehands geen geen
Infrastructuur en waterstaatBroekgraaf 2 Herwijnen radarpost onbekend 1971 1965-1980 functionalisme geen geen
Agrarisch Achterdijk 1 Vuren agrarisch wonen 1941 1940-1965 Delftse school geen geen
Agrarisch Graaf Reinaldweg 1 Vuren Het Bosch agrarisch agrarisch 1941 1940-1965 Delftse school geen geen
Religie Mildijk 119 Vuren Thaborkerk kerk kerk 1979 1965-1980 modernisme geen geen
Wooncultuur Mildijk 72 Vuren wonen wonen 1957 1940-1965 functionalisme geen geen
Industrie, nijverheid en ambachtWaaldijk ong. Vuren Steenfabriek Heuffsteenfabriek geen 1895 1875-1900 nvt geen bouwhistorische verwachting
Religie Waaldijk 125 Vuren Dijkkerkje kerk wonen 1826 1800-1850 waterstaatsstijl elementengeen bouwhistorische verwachting
Herdenken Waaldijk ong. achter 125 Vuren Oude Begraafplaatsbegraafplaats begraafplaats 1800-1850 formeel geen geen



Agrarisch Rij- en Uitweg 10 Herwijnen agrarisch agrarisch 1875-1900 traditioneel geen geen
Wooncultuur Waaldijk 22 Herwijnen wonen wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Agrarisch Waaldijk 28 Herwijnen agrarisch wonen 1767 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Waaldijk 40 Herwijnen agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Religie Achterweg 13 Herwijnen Gereformeerde Kerkkerk en dienstwoningkerk en wonen 1970 1965-1980 modernisme geen geen
Agrarisch Rij- en Uitweg 2s Herwijnen agrarisch berging 1909 1900-1920 traditioneel geen geen
Agrarisch Rij- en Uitweg 4 Herwijnen agrarisch agrarisch 1745 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waaldijk 34 Herwijnen wonen wonen 1925 1920-1940 traditioneel geen geen
Agrarisch Molenstraat ong, bij 2 Herwijnen hooiberg berging 1940-1965 traditioneel geen geen
Agrarisch Waaldijk 42 Herwijnen agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel geen geen
Handel en bankwezenWaaldijk 44 Herwijnen winkel, slagerij, wonenwonen 1901 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Religie Waaldijk 83-85 Herwijnen Gereformeerde Kerkkerk en dienstwoningwonen 1843 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Waaldijk 50-50a Herwijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Molenstraat 30 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Molenstraat 28 Herwijnen wonen wonen 1924 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Agrarisch Molenstraat 7 Herwijnen Elzen-Hoeve agrarisch wonen 1920-1940 overgangsarchitectuurgeen geen
Agrarisch Molenstraat 9 Herwijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Onderwijs Waaldijk 127 Herwijnen school wonen 1875-1900 eclecticisme geen geen
Agrarisch Peperstraat 2 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Herdenken Peperstraat ong. Herwijnen Rusplaats begraafplaats begraafplaats 1800-1850 formeel geen geen
Agrarisch Waaldijk 113-115 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Waaldijk 113 Herwijnen hooiberg hooiberg 1900-1920 traditioneel geen geen
Agrarisch Achterweg 96 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waaldijk 88 en 90 Herwijnen wonen wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Agrarisch Onderweg 9 Herwijnen agrarisch wonen 1875-1900 neoclassicisme elementengeen geen
Wooncultuur Achterweg 105 Herwijnen wonen wonen 1875-1900 overgangsarchitectuurgeen geen
Agrarisch Achterweg 107 Herwijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Wooncultuur Achterweg ong, bij 105 Herwijnen zomerhuis, bakhuistuinhuis 1900-1920 traditioneel geen geen
Agrarisch Achterweg 101-103 Herwijnen agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterweg 84 Herwijnen agrarisch wonen 1927 1920-1940 overgangsarchitectuurgeen geen
Agrarisch Achterweg 66 Herwijnen agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel geen geen
Bestuur en rechtspraakAchterweg 33 Herwijnen gemeentehuis wonen 1955 1940-1965 Delftse school geen geen
Agrarisch Achterweg 54 Herwijnen agrarisch wonen 1938 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Agrarisch Achterweg 67 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterweg 65 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Achterweg 77 Herwijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Herdenken Beatrixstraat ong. Hellouw Algemene Begraafplaats Hellouwbegraafplaats begraafplaats 1850-1875 formeel geen geen
Agrarisch Beatrixstraat 2 Hellouw hooiberg berging 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Herdenken Bernhardstraat 44a Haaften Algemene Begraafplaats Haaftenbegraafplaats begraafplaats 1980-2000 formeel geen geen
Wooncultuur Bernhardstraat 13 Haaften wonen wonen 1940-1965 functionalisme geen geen
Wooncultuur Bernhardstraat 11 Haaften wonen wonen 1980 1980-2000 structuralisme geen geen
Wooncultuur Bernhardstraat 9 Haaften wonen wonen 1980 1980-2000 structuralisme geen geen
Agrarisch Herenstraat 11 Haaften agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Nutsvoorziening Dreef 2 Haaften transformatorhuisjetrafohuis 1923 1920-1940 zakelijk-expressionismegeen geen
Agrarisch Koningsstraat 11-13 Haaften agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Agrarisch Steenweg 2 Haaften agrarisch wonen 1850-1875 neoclassicisme elementengeen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Steenweg 7 Haaften agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waalbandijk 293 Haaften Voormalig schoolhuisschoolhuis, hoofdonderwijzerswoningwonen 1866 1850-1875 traditioneel geen geen
Kunst en cultuur Waalbandijk ong. Haaften Beschermvrouwe kunst in openbare ruimtekunst in openbare ruimte 1999 1980-2000 nvt geen geen
Wooncultuur Waalbandijk 42 Haaften wonen wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Melssinghdreef 1 Tuil agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Langstraat 20 Tuil agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Langstraat 10 Tuil wonen wonen 1850-1875 neoclassicisme elementengeen geen
Agrarisch Sint Antoniestraat 1 Tuil agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Herdenken Sint Antoniestraat 14 Tuil Oude Begraafplaats Tuilbegraafplaats begraafplaats 1850-1875 formeel geen geen
Wooncultuur Kortestraat 3 Tuil wonen, winkel, stalwonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Onderwijs Dorpsstraat 25a-27 Waardenburg school wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Agrarisch Dorpsplein 14 Waardenburg agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Dorpsstraat 4 Waardenburg agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen



Agrarisch Dorpsstraat 2 Waardenburg agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel geen geen
Wooncultuur Kerkstraat 16 Waardenburg wonen wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Wooncultuur Kerkstraat 14 Waardenburg wonen wonen 1900-1920 overgangsarchitectuur, chaletstijlgeen geen
Nutsvoorziening Steenweg 34 Waardenburg transformatorhuisjetrafohuis 1923 1920-1940 zakelijk-expressionismegeen geen
Agrarisch Gasthuisstraat 3 Waardenburg agrarisch wonen 1904 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen
Wooncultuur Gasthuisstraat 13 Waardenburg wonen wonen 1950 1940-1965 Delftse school geen geen
Nutsvoorziening Van Pallandtweg 1 Neerijnen Stroomhuis schakelstation horeca 1951 1940-1965 Delftse school geen geen
Wooncultuur Van Pallandtweg 2-3-4 Neerijnen dienstwoningen wonen 1940-1965 Delftse school geen geen
Nutsvoorziening Van Pallandtweg 15 Neerijnen transformatorhuisjetrafohuis 1923 1920-1940 zakelijk-expressionismegeen geen
Agrarisch Van Pallandtweg ong. bij 16 Neerijnen agrarisch berging 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Van Pallandtweg 17 Neerijnen wonen wonen 1900-1920 zakelijk-expressionismegeen geen
Agrarisch Van Pallandtweg 18 Neerijnen wonen, stal wonen 1900-1920 traditioneel geen geen
Wooncultuur Stoepstraat 8-9-10 Opijnen wonen wonen 1939 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Wooncultuur Stoepstraat 4 Opijnen wonen, winkel, stalwonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Herdenken Stoepstraat ong. Opijnen Begraafplaats Hervormde Kerkbegraafplaats begraafplaats 1875-1900 formeel geen geen
Agrarisch Zandstraat 27 Opijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Zandstraat 61 Opijnen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Agrarisch Zandstraat ong. bij 47 Opijnen agrarisch schuur 1900-1920 traditioneel geen geen
Wooncultuur Zandstraat 36 Opijnen wonen wonen 1960 1940-1965 functionalisme geen geen
Agrarisch Kerklaan 21 Heesselt agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Kerklaan 1 Heesselt wonen wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Agrarisch Waalbandijk 76 Heesselt agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Herdenken Kerklaan 6 Heesselt Kerkhof Heesselt begraafplaats begraafplaats 1800-1850 nvt geen geen
Agrarisch Donkerstraat 4 Heesselt agrarisch wonen 1929 1920-1940 traditioneel geen geen
Herdenken Korte Stukken ong. Varik RK Begraafplaats begraafplaats begraafplaats 1875-1900 formeel geen geen
Wooncultuur Achterstraat 2-22, Kerkstraat 32-40Varik wonen wonen 1958 1940-1965 shakehands geen geen
Wooncultuur Kerkstraat 15 Varik wonen wonen 1936 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Agrarisch Kerkstraat 25 Varik agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Benedenweg 3 Varik agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Benedenweg 5 Varik agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Akkerstraat 42 Ophemert agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Wooncultuur Akkerstraat 9-15, 22-36, Blankenburgsestraat 21, Dijkstraat 2-6Ophemert wonen wonen 1940 1940-1965 Delftse school geen geen
Agrarisch Blankenburgsestraat22 Ophemert agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Akkerstraat 8 Ophemert Vaders Erf agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Wooncultuur Weverstraat 33 Ophemert wonen wonen 1907 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Wooncultuur Molenstraat 5 Ophemert wonen wonen 1952 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Molenstraat 19 Ophemert agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Molenstraat 25 Ophemert agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Nutsvoorziening Dorpsstraat 1a Ophemert transformatorhuisjetrafohuis 1920-1940 zakelijk-expressionismegeen geen
Kunst en cultuur Molenstraat ong, bij Dorpsstraat 1Ophemert muziektent muziektent 1962 1940-1965 functionalisme geen geen
Sport, recreatie en horecaMolenstraat 24 Ophemert cafe-woonhuis kapper 1938 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Wooncultuur Dorpsstraat 12 Ophemert wonen wonen 1900 1900-1920 overgangsarchitectuur, chaletstijlgeen geen
Agrarisch Kapelstraat 29 Ophemert Achterhoek agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Dorpsplein 2 Est agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel geen geen
Herdenken Esterweg ong. Est Algemene Begraafplaats Estbegraafplaats begraafplaats 1940-1965 formeel geen geen
Agrarisch Steenweg Noord 45 Neerijnen Gasterhof agrarisch agrarisch 1922 1920-1940 traditioneel geen geen
Wooncultuur Veerstraat 20 Waardenburg molenaarswoning wonen 1910 1900-1920 traditioneel geen geen
Agrarisch Heerkensdreef 2 Tuil De Sleutel agrarisch agrarisch 1963 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Heerkensdreef 4 Tuil agrarisch agrarisch 1961 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Zeek 26 Hellouw agrarisch agrarisch 1965 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Zeek 26 Hellouw agrarisch agrarisch 1965 1965-1980 shakehands geen geen
Agrarisch Marijkestraat 24 Haaften Pella agrarisch agrarisch 1964 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Heuvelstraat 24-26 Waardenburg agrarisch agrarisch 1960 1940-1965 shakehands geen geen
Wooncultuur Gendershof 33 Haaften wonen wonen 1980 1980-2000 structuralisme geen geen
Herdenken Torenstraat ong.bij 1 Heukelum Grafmonument voor verzetsstrijdersherinneringsmonumentherinneringsmonument 1945 1940-1965 nvt geen geen
Religie Esdoornlaan 2 Vuren Gereformeerde Kerkkerk kerk 1969 1965-1980 shakehands geen geen
Wooncultuur Zandpad 19 Opijnen wonen wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Weverstraat 2, 2a, 2b, 2c Ophemert agrarisch wonen, huisartsenpraktijk 1909 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Agrarisch Achterstraat 44 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting



Agrarisch Hoge Minstraat 5 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Hoge Minstraat 8 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Gasthuisstraat 13 Heukelum agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Voorstraat 4 Heukelum wonen wonen 1846 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Gasthuisstraat 6 Asperen wonen wonen 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Minstraat 2 Asperen agrarisch wonen 1800-1850 nvt geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Molenwal ong, bij 25 Asperen schuur-stal schuur 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Voorstraat 28, Stadswal 9 Asperen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Industrie, nijverheid en ambachtWaaldijk ong. bij 16 Herwijnen remise locomobiel veldschuur 1900-1920 traditioneel geen geen
Agrarisch Onderweg 11 Herwijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Schoutensteeg 1 Herwijnen agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Waaldijk 12 Herwijnen agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Agrarisch Waaldijk 71 Herwijnen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waaldijk 72 Herwijnen niet bekend wonen 1850-1875 eclecticisme geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Waaldijk 101 Herwijnen dokterswoning wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgeen geen
Agrarisch Waaldijk 168 Herwijnen agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel geen geen
Wooncultuur Voorstraat 11-13 Heukelum wonen wonen 1600-1700 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Wooncultuur Oude Zuiderlingedijk12 Asperen dienstwoning stoomgemaal aan de Asperense Vlietwonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Agrarisch Spijkse Kweldijk ong. bij 62 Spijk duifhuis veldschuur 1875-1900 traditioneel geen geen
Wooncultuur Zuiderlingedijk 73 Spijk wonen wonen 1875-1900 traditioneel geen geen
Infrastructuur en waterstaatZuiderlingedijk ong. bij 16 Spijk onbekend, gemaaltje?geen 1920-1940 zakelijk-traditioneelgeen geen
Wooncultuur Zuiderlingedijk 40 Spijk wonen, stal/bedrijfsruimtewonen 1774 1700-1800 traditioneel geen bouwhistorische verwachting
Infrastructuur en waterstaatAchterdijk ong. bij 4 Vuren uitstroom en brug voormalige Vurense Veldmolenbrug 1875-1900 traditioneel geen geen
Bestuur en rechtspraakGasthuisstraat 4, 4a-4f Heukelum Voormalige gemeentehuisgemeentehuis Heukelumwonen, kantoor 1964 1940-1965 shakehands geen geen
Agrarisch Van Pallandtweg 10 Neerijnen agrarisch agrarisch 1949 1940-1965 traditioneel geen geen
Herdenken Weiweg ong. Varik Gemeentelijke Begraafplaatsbegraafplaats begraafplaats 1920-1940 formeel geen geen
Herdenken Engelenhof 2 Haaften Oude Begraafplaats Haaftenbegraafplaats begraafplaats 1900-1920 formeel geen geen
Oorlog en defensieHeidensweg ong. Heukelum groepsschuilplaatsgeen 1939 1920-1940 nvt rijksmonument? geen
Herdenken Kerklaan ong. bij 4 Heesselt Corsobank herinneringsmonument, bankherinneringsmonument, bank 1964 1940-1965 nvt gemeentelijk monumentgeen
Bestuur en rechtspraakKerkstraat 2 Tricht gemeentehuis wonen 1850-1875 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0931.jpg
Religie Kerkstraat 11 Tricht pastorie wonen 1849 1800-1850 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0935.jpg
Agrarisch Lingedijk 90 Tricht agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0953.jpg
Wooncultuur Lingedijk 80 Tricht Het Hof wonen kantoor 1875-1900 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentgeen 0951.jpg
Agrarisch Lingedijk 55, 57 Tricht agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0963.jpg
Agrarisch Lingedijk 158, 160 Tricht agrarisch wonen 1863 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0961.jpg
Agrarisch Lingedijk 160a Tricht agrarisch schuur 1863 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0961.jpg
Agrarisch Bulkstraat 1 Tricht agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0918.jpg
Agrarisch Dr. V.d. Willigenstraat1-3 Tricht agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0925.jpg
Agrarisch Meersteeg 51 Tricht Arkelshoef agrarisch agrarisch 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0973.jpg
Agrarisch Meersteeg 53 Tricht Reigersvoort agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0976.jpg
Agrarisch Brink 1 Buurmalsen agrarisch schuur 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0245.jpg
Agrarisch Burensedijk 13 Buurmalsen Uiterdijk agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0252.jpg
Agrarisch Burensedijk 19 Buurmalsen agrarisch agrarisch 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0255.jpg
Agrarisch Burensedijk 36 Buurmalsen agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0259.jpg
Agrarisch Groeneweg 2 Buurmalsen Keizershof agrarisch wonen 1911 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0263.jpg
Agrarisch Groeneweg 6 Buurmalsen De Lindeboom agrarisch wonen 1897 1875-1900 chaletstijl gemeentelijk monumentgeen 0264.jpg
Agrarisch Haagse Uitweg 3 Buurmalsen agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0272.jpg
Agrarisch Haagse Uitweg 6 Buurmalsen agrarisch wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0274.jpg
Agrarisch Haagse Uitweg 6 Buurmalsen agrarisch agrarisch 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Agrarisch Rijksstraatweg 1-3 Buurmalsen Het Spijk agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0312.jpg
Wooncultuur Rijksstraatweg 9 Buurmalsen wonen wonen 1910 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0291.jpg
Agrarisch Rijksstraatweg 15 Buurmalsen agrarisch wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0293.jpg
Agrarisch Rijksstraatweg 21, 23, 23a, 23b Buurmalsen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0310.jpg
Wooncultuur Rijksstraatweg 62 Buurmalsen Rustoord wonen wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0307.jpg
Agrarisch Rijksstraatweg 51 Buurmalsen Kleine Haag agrarisch wonen 1850-1875 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0304.jpg
Agrarisch Rijksstraatweg 51 Buurmalsen Kleine Haag agrarisch wonen 1850-1875 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0304.jpg
Agrarisch Rijksstraatweg 57 Buurmalsen agrarisch agrarisch 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0305.jpg
Agrarisch Burensedijk 15 Buurmalsen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0253.jpg
Wooncultuur Kerkstraat 1 Geldermalsen wonen wonen 1935 1920-1940 zakelijk-expressionismegemeentelijk monumentgeen 0524.jpg



Wooncultuur Kerkstraat 30 Geldermalsen wonen winkel-woonhuis 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0534.jpg
Bestuur en rechtspraakKerkstraat 37-39 Geldermalsen gemeentehuis winkel-woonhuis 1875-1900 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen 0541.jpg
Industrie, nijverheid en ambachtMarktplein 14-16 Geldermalsen beurs horeca 1888 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0559.jpg
Bestuur en rechtspraakRijksstraatweg 2-4 Geldermalsen kantongerecht kantoor 1882 1875-1900 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen 0562.jpg
Wooncultuur Rijksstraatweg 21 Geldermalsen wonen kantoor 1938 1920-1940 zakelijk-expressionismegemeentelijk monumentgeen 0565.jpg
Wooncultuur Rijksstraatweg 32 Geldermalsen wonen wonen 1929 1920-1940 zakelijk-expressionismegemeentelijk monumentgeen 0567.jpg
Wooncultuur Van Dam van Isseltweg12 Geldermalsen wonen wonen 1912 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0637.jpg
Agrarisch Stationsweg 2 Geldermalsen De Terp agrarisch kantoor 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0599.jpg
Wooncultuur Stationsweg 28 Geldermalsen wonen wonen 1926 1920-1940 zakelijk-expressionismegemeentelijk monumentgeen 0598.jpg
Wooncultuur Koppelsedijk 4 Geldermalsen wonen wonen 1924 1920-1940 traditioneel-zakelijkgemeentelijk monumentgeen 0544.jpg
Wooncultuur D.J. van Wijkstraat8 Geldermalsen wonen wonen 1840 1800-1850 neoclassicisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0484.jpg
Herdenken D.J. van Wijkstraatzn Geldermalsen begraafplaats begraafplaats 1800-1850 nv gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0485.jpg
Wooncultuur Geldersestraat 32 Geldermalsen winkel-wonen winkel 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0497.jpg
Wooncultuur Genteldijk 16 Geldermalsen De Gentel wonen wonen 1914 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0504.jpg
Wooncultuur Genteldijk 20 Geldermalsen wonen wonen 1910 1900-1920 chaletstijl gemeentelijk monumentgeen 0505.jpg
Wooncultuur Genteldijk 26 Geldermalsen wonen wonen 1902 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0507.jpg
Wooncultuur Herman Kuykstraat1 Geldermalsen wonen wonen 1872 1850-1875 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0512.jpg
Wooncultuur Herman Kuykstraat25 Geldermalsen wonen wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0515.jpg
Wooncultuur Herman Kuykstraat59 Geldermalsen wonen wonen 1898 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0519.jpg
Agrarisch Herman Kuykstraat72 Geldermalsen agrarisch horeca 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0521.jpg
Agrarisch Laageinde 1 Geldermalsen agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0548.jpg
Herdenken Meersteeg 8a, bij Geldermalsen baarhuis baarhuis 1920-1940 traditioneel-zakelijkgemeentelijk monumentgeen 0560.jpg
Herdenken Meersteeg 8a, bij Geldermalsen hekwerk hekwerk 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0561.jpg
Wooncultuur Trichtse Voetpad 1-3 Geldermalsen wonen wonen 1860 1850-1875 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0627.jpg
Wooncultuur Trichtse Voetpad 1-3 Geldermalsen wonen wonen 1860 1850-1875 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0627.jpg
Religie Zaaiwaardweg 9 Geldermalsen Gereformeerde kerkkerk kerk 1900-1920 neogotiek gemeentelijk monumentgeen 0642.jpg
Wooncultuur Hoogeindseweg 1 Gellicum wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0644.jpg
Religie Kerkweg 4 Gellicum pastorie wonen 1898 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0682.jpg
Religie Kerkweg 4 Gellicum pastorie wonen 1898 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0682.jpg
Religie Lingedijk 17 Gellicum pastorie wonen 1850-1875 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentgeen 0688.jpg
Onderwijs Lingedijk 2 Gellicum R.K. school brouwerij, sinds 1881 schoolwonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0686.jpg
Onderwijs Lingedijk 4 Gellicum R.K. school brouwerij, sinds 1881 schoolwonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0686.jpg
Religie Lingedijk 59-61 Gellicum Hervormde Kerk kerk kerk 1929 1920-1940 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0690.jpg
Agrarisch Lingedijk 7 Gellicum Het Groene Paard agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0687.jpg
Wooncultuur Vlietskant 5 Gellicum wonen wonen 1900-1920 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen 0691.jpg
Wooncultuur Vlietskant 8 Gellicum wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0692.jpg
Agrarisch Vlietskant 9 Gellicum agrarisch wonen 1895 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0693.jpg
Agrarisch Achtersteweg 69 Meteren t Hofke agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0700.jpg
Agrarisch Blankertseweg 17 Meteren agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0710.jpg
Agrarisch Blankertseweg 17 Meteren agrarisch onbekend 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0711.jpg
Wooncultuur Blankertseweg 2 Meteren wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0704.jpg
Agrarisch Blankertseweg 5 Meteren Geymenhof agrarisch agrarisch 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0706.jpg
Agrarisch Blankertseweg 8 Meteren Rijsen en Oijen agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0708.jpg
Agrarisch Blankertseweg 8 Meteren Rijsen en Oijen agrarisch onbekend 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0709.jpg
Agrarisch Bommelweg 2 + 2a Meteren Struykenhof agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0713.jpg
Agrarisch Bommelweg 2 + 2a Meteren Struykenhof agrarisch agrarisch 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0714.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 10 Meteren agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0727.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 11 Meteren agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0728.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 11a Meteren agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0740.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 46 Meteren agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0736.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 48 Meteren agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0737.jpg
Wooncultuur Dorpsstraat 8 Meteren wonen wonen 1915 1900-1920 chaletstijl gemeentelijk monumentgeen 0726.jpg
Agrarisch Mark 34 Meteren agrarisch agrarisch 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0746.jpg
Agrarisch Mark 42 Meteren agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0747.jpg
Agrarisch Rijksstraatweg 63 Meteren agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0748.jpg
Wooncultuur Rijksstraatweg 69 Meteren Villa Elisabeth wonen wonen 1875-1900 neorenaissance gemeentelijk monumentgeen 0750.jpg
Wooncultuur Rijksstraatweg 69, bij Meteren koetshuis kantoor 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0755.jpg
Herdenken Rijksstraatweg 69, bij Meteren Oude Begraafplaatshekwerk hekwerk 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0757.jpg
Herdenken Rijksstraatweg 69, bij Meteren Oude Begraafplaatsbaarhuis baarhuis 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0758.jpg



Agrarisch Rijksstraatweg 76 Meteren De Hooge Hof agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0751.jpg
Agrarisch Rijksstraatweg 76, bij Meteren agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0751.jpg
Religie Schoolstraat 2 Meteren pastorie wonen 1856 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0759.jpg
Agrarisch Wilhelminastraat 1 Meteren agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0765.jpg
Agrarisch Wilhelminastraat 5 Meteren agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0767.jpg
Agrarisch Wilhelminastraat 5 Meteren agrarisch onbekend 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0768.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 17 Rhenoy agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0814.jpg
Religie Dorpsstraat 39 Rhenoy pastorie wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0815.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 48 Rhenoy agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0818.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 48 Rhenoy agrarisch schuur 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0819.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 50 Rhenoy Land van Herve agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0820.jpg
Agrarisch Lingedijk 102 Rhenoy agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0825.jpg
Agrarisch Lingedijk 85 Rhenoy agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0824.jpg
Agrarisch Achterweg 2 Rumpt agrarisch wonen 1875-1900 neorenaissance elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0890.jpg
Agrarisch Achterweg 2a Rumpt agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0890.jpg
Agrarisch Achterweg 23 Rumpt Kastanjehof wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0891.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 10 Rumpt agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0897.jpg
Wooncultuur Dorpsdijk 2 Rumpt De Hucht wonen wonen 1905 1900-1920 chaletstijl gemeentelijk monumentgeen 0892.jpg
Wooncultuur Dorpsdijk 22 Rumpt wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0898.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 25 Rumpt agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0900.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 26 Rumpt agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0901.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 44 Rumpt Elisabeth Hoeve agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0903.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 6 Rumpt agrarisch wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0893.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 61 Rumpt Tielemanshof agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0904.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 8 Rumpt Millenhof agrarisch wonen 1875-1900 neoclassicisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0895.jpg
Agrarisch Middenstraat 17 Rumpt agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0831.jpg
Agrarisch Middenstraat 19 Rumpt agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0831.jpg
Agrarisch Middenstraat 31 Rumpt agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0906.jpg
Agrarisch Middenstraat 41 Rumpt agrarisch wonen 1850-1875 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0907.jpg
Wooncultuur Middenstraat 55 Rumpt Het Groene Woud wonen wonen 1875-1900 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentgeen 0911.jpg
Wooncultuur Raadsteeg 8 Rumpt Domus Pacis wonen wonen 1850-1875 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0914.jpg
Agrarisch Lingedijk 110 Acquoy agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0039.jpg
Agrarisch Lingedijk 113 Acquoy agrarisch wonen 1865 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0041.jpg
Agrarisch Lingedijk 116 Acquoy agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0044.jpg
Agrarisch Lingedijk 118 Acquoy agrarisch wonen 1901 1900-1920 chaletstijl gemeentelijk monumentgeen 0045.jpg
Agrarisch Lingedijk 134 Acquoy agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0047.jpg
Agrarisch Lingedijk 3 Acquoy agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0012.jpg
Onderwijs Lingedijk 60 Acquoy De Schakel school en wonen wonen 1875-1900 neoclassicisme gemeentelijk monumentgeen 0020.jpg
Agrarisch Lingedijk 68 Acquoy agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0021.jpg
Religie Lingedijk 74 Acquoy pastorie wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0024.jpg
Agrarisch Lingedijk 78 Acquoy agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0026.jpg
Agrarisch Achterstraat 38 Beesd Hoog-huis agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0071.jpg
Wooncultuur Havendijk 15 Beesd wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0101.jpg
Wooncultuur Havendijk 18 Beesd wonen wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0105.jpg
Wooncultuur Havendijk 22 Beesd wonen wonen 1600-1700 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0106.jpg
Agrarisch Havendijk 27 Beesd Het Slot agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0091.jpg
Industrie, nijverheid en ambachtHavendijk 6 Beesd brouwerij schuur 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0096.jpg
Handel en bankwezenHavendijk 7 Beesd winkel, wonen wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0097.jpg
Wooncultuur Middenstraat 3 Beesd wonen wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0152.jpg
Agrarisch Middenstraat 44, bij Beesd agrarisch tuin 1875-1900 nvt gemeentelijk monumentgeen 0156.jpg
Agrarisch Oude Waag 21, bij Beesd agrarisch agrarisch 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0160.jpg
Herdenken Parkweg 84, bij Beesd begraafplaats begraafplaats 1875-1900 nvt gemeentelijk monumentgeen 1016.jpg
Agrarisch Voorstraat 12 Beesd agrarisch wonen 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0188.jpg
Agrarisch Voorstraat 100 Beesd agrarisch winkel-wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0213.jpg
Agrarisch Voorstraat 101 Beesd agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0214.jpg
Wooncultuur Voorstraat 109 Beesd wonen wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0216.jpg
Agrarisch Voorstraat 113 Beesd agrarisch wonen 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0217.jpg
Religie Voorstraat 19 Beesd pastorie pastorie 1875-1900 neorenaissance elementengemeentelijk monumentgeen 1037.jpg
Bestuur en rechtspraakVoorstraat 35 Beesd raadhuis wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 1015.jpg



Onderwijs Voorstraat 42 Beesd school, spaarbank vergaderlocatie 1887 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0200.jpg
Handel en bankwezenVoorstraat 56 Beesd winkel-wonen winkel-wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0202.jpg
Handel en bankwezenVoorstraat 65 Beesd winkel-wonen winkel-wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0203.jpg
Agrarisch Voorstraat 78 Beesd agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0207.jpg
Wooncultuur Voorstraat 88 Beesd wonen kantoor 1850-1875 neoclassicisme elementengemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0209.jpg
Religie Voorstraat 90 Beesd consistorie consistorie 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0210.jpg
Maatschappelijk Wilhelminastraat 31 Beesd Het Trefpunt verenigingsgebouwwonen 1920 1900-1920 nieuw-historiserendgemeentelijk monumentgeen 0243.jpg
Agrarisch Prinkel 1 Beesd De Gansheuvel, voorhuisagrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0178.jpg
Agrarisch Beemd 16 Enspijk agrarisch wonen 1905 1900-1920 overgangsarchitectuurgemeentelijk monumentgeen 0417.jpg
Agrarisch Beemd 16 Enspijk agrarisch opslag 1905 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0417.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 9 Enspijk agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0423.jpg
Agrarisch Dorpsstraat 9 Enspijk agrarisch schuur 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0423.jpg
Agrarisch Kampsedijk 26 Enspijk agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0444.jpg
Agrarisch Kampsedijk 28 Enspijk agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0445.jpg
Agrarisch Kampsedijk 9 Enspijk agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0435.jpg
Agrarisch Benedeneindseweg14 Deil Onder de Linde agrarisch wonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0328.jpg
Agrarisch Benedeneindseweg10, 12 Deil agrarisch wonen 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0330.jpg
Agrarisch Bulkstraat 52 Deil agrarisch agrarisch 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0334.jpg
Wooncultuur Deilsedijk 17 Deil Bouwlust wonen wonen 1850-1875 neoclassicisme gemeentelijk monumentgeen 0342.jpg
Bestuur en rechtspraakDeilsedijk 42 Deil raadhuis wonen, kapsalon 1877 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0352.jpg
Onderwijs Deilsedijk 27-29 Deil Kerkesteijn school en onderwijzerswoningkosterij 1881 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0362.jpg
Bestuur en rechtspraakDeilsedijk 73-75 Deil Frissenstein raadhuis horeca 1880 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0363.jpg
Wooncultuur Krooiweg 13 Deil wonen wonen 1907 1900-1920 chaletstijl gemeentelijk monumentgeen 0379.jpg
Agrarisch Krooiweg 27 Deil agrarisch wonen 1888 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0383.jpg
Agrarisch Prins Willem-Alexanderstraat1 Deil Luchtenburg agrarisch onbekend 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0391.jpg
Nutsvoorziening Prins Willem-Alexanderstraat27a Deil trafohuis trafohuis 1922 1920-1940 zakelijk-expressionismegemeentelijk monumentgeen 0404.jpg
Agrarisch t Oosteneind 3 Deil agrarisch wonen 1892 1875-1900 eclecticisme gemeentelijk monumentgeen 0407.jpg
Agrarisch t Oosteneind 3 Deil agrarisch schuur 1892 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0408.jpg
Infrastructuur en waterstaatKampsedijk 6 Enspijk veerhuis wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0433.jpg
Agrarisch Lepelstraat 5 Enspijk agrarisch agrarisch 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0451.jpg
Agrarisch Lepelstraat 9 Enspijk agrarisch wonen 1875 1850-1875 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0452.jpg
Onderwijs Molenkampstraat 4-6 Enspijk school en kosterswoningwonen 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0460.jpg
Industrie, nijverheid en ambachtLingedijk 78 Rhenoy t Pakhuis pakhuis wonen 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0796.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 43 Rumpt agrarisch wonen 1800-1850 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0848.jpg
Agrarisch Dorpsdijk 7 Rumpt agrarisch schuur 1900-1920 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0894.jpg
Agrarisch Sonsbrug 60 Acquoy agrarisch wonen 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentbouwhistorische verwachting0997.jpg
Bestuur en rechtspraakLingedijk 1, bij Acquoy grenspaal grenspaal 1784 1700-1800 traditioneel gemeentelijk monumentgeen 0050.jpg
Bestuur en rechtspraakDe Paay 2, bij Beesd grenspaal grenspaal 1700-1800 nvt gemeentelijk monumentgeen 0095.jpg
Herdenken Veerweg zn Beesd begraafplaats begraafplaats 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen 0179.jpg
Herdenken t Oosteneind 7, bij Deil begraafplaats begraafplaats 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen 0412.jpg
Herdenken Molenkampstraat 2, bij Enspijk begraafplaats begraafplaats 1800-1850 nvt gemeentelijk monumentgeen 0463.jpg
Herdenken Rijksstraatweg 69, bij Meteren Oude Begraafplaatsbegraafplaats begraafplaats 1875-1900 nvt gemeentelijk monumentgeen 0756.jpg
Bestuur en rechtspraakWaalbandijk ong. na 33 Neerijnen Grenspaal Neerijnen/Opijnengrenspaal grenspaal 1875-1900 traditioneel gemeentelijk monumentgeen
Kunst en cultuur Koningsstraat ong. bij 19 Haaften kunstwerk kunstwerk 1965-1980 nvt geen geen
Nutsvoorziening Zuiderlingedijk 157 Spijk Het Posthuis postkantoor, woonhuiswonen 1922 1920-1940 overgangsarchitectuurgeen geen
Onderwijs Waalbandijk 293 Haaften gevelgedenksteen gevelgedenksteen 1862 1850-1875 nvt gemeentelijk monumentgeen



PDF_LINK LINK ORIENTATIE MONNR. OBJECTTYPE SUBTYPE ONTWERPER CRIT_1 CRIT_2 CRIT_3 CRIT_4 CRIT_5 ORDE
gem.monumenten Asperen.pdf Ling01 boerderij T-boerderij nvt xx xx x x xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling02 stadsboerderij krukhuisboerderij met langsdeelnvt xx xx xx x xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling03 stadsboerderij dwarshuistype nvt xx xx xx x xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling04 kerk zaalkerk nvt xx xx xx x xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling08 stadsboerderij T-boerderij nvt xx xx xx x xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling05 stadsboerderij kop-hals-romptypenvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling06 stadsboerderij dwarshuistype nvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling07 woonhuis villa niet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling09 woonhuis villa niet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling15 woonhuis dwarshuistype niet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling10 woonhuis herenhuis niet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling11 woonhuis herenhuis niet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling12 stadsboerderij kop-romptype nvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling13 woonhuis herenhuis niet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling14 stadsboerderij kop-romptype nvt xx xx xx x x 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling16 stadsboerderij kop-romptype nvt xx xx xx xx x 1
Est 01-01 Dorpspomp Dorpsplein Est 01-01 dorpspomp bakstenen waterpomp op gemetselde sokkelnvt xx xx xx x xx 1
Est 01-02 Dorpsplein 4 Est 01-02 woonhuis herenhuis nvt xx xx xx xx xx 1
Est 01-04 Dorpsstraat 10 - 12 Est 01-04 school met aangebouwde woninggangschool en dienstwoningnvt xx xx xx xx xx 1
Est 01-05 Dreef 4 Est 01-05 schuurberg vierroedige schuurberg met zinken kap en aan driezijden een uitbouw onder lessenaarsdaknvt xx x xx x xx 1
Haaften 02-01 Dreef 1 Haaften 02-01 boerderij T-boerderij nvt xx xx xx xx xx 1
Haaften 02-03 Herenstraat 1 Haaften 02-03 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Haaften 02-04 Herenstraat 4 Haaften 02-04 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
Haaften 02-05 Herenstraat 7 Haaften 02-05 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x xx 1
Haaften 02-07 Koningsstraat 2 Haaften 02-07 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx x xx 1
Haaften 02-08 Koningsstraat 15 Haaften 02-08 gemeentehuis herenhuis niet bekend xx xx xx xx xx 1
Haaften 02-09 Molenstraat ong Haaften 02-09 muziektent octogonaal bouwwerk met opengewerkte opbouw en kap met mastieknvt xx xx xx xx xx 1
Haaften 02-09 Molenstraat ong Haaften 02-09 dorpspomp bakstenen waterpomp op gemetselde sokkel, jongere betonnen dekplaatnvt xx xx xx x xx 1
Haaften 02-11 Vrouwestraat 2-6  Haaften 02-11 boerderij kop-romptype nvt xx xx xx xx xx 1
Haaften 02-10 Vrouwestraat 8  Haaften 02-10 boerderij kop-romptype nvt xx xx xx xx xx 1
Haaften 02-12 Waalbandijk 289  Haaften 02-12 pastorie herenhuis Murman, R.C. xx xx x x xx 1
Haaften 02-13 Waalbandijk 291  Haaften 02-13 kerk eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koorMurman, R.C. xx xx xx xx xx 1
Haaften 02-16 Waalbandijk 295 Haaften 02-16 woonhuis schoolmeesterswoningnvt xx xx xx xx xx 1
Heesselt 03-01 Gerestraat 3 - 5 Heesselt 03-01 boerderij hallehuisboerderij nvt x xx xx xx x 1
Heesselt 03-03 Kerklaan 4 Heesselt 03-03 woonhuis schoolmeesterswoningnvt xx xx xx xx xx 1
Heesselt 03-06 Kerklaan 13 Heesselt 03-06 boerderij hallehuisboerderij nvt xx xx xx x x 1
Heesselt 03-07 Waalbandijk 1 Heesselt 03-07, 03-08, 03-09, 03-10woonhuis blok van vier arbeiderswoningennvt xx xx xx xx xx 1
Heesselt 03-11 Waalbandijk 78 Heesselt 03-11 woonhuis dienstwoning nvt xx xx x x xx 1
Hellouw 04-01 Korfgraaf 29 Hellouw 04-01 boerderij T-boerderij nvt xx xx xx x xx 1
Hellouw 04-02 Korfgraaf 33 Hellouw 04-02 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Hellouw 04-03 Korfgraaf 36 Hellouw 04-03 boerderij hallehuisboerderij nvt x xx xx xx x 1
Hellouw 04-05 Waalbandijk 31 Hellouw 04-05 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx xx xx 1
Hellouw 04-06 Waalbandijk 33 Hellouw 04-06 woonhuis kleine middenstandswoningnvt xx xx x x x 2
Hellouw 04-07 Waalbandijk 35 Hellouw 04-07 boerderij T-boerderij nvt xx xx xx x x 1
Hellouw 04-08 Waalbandijk 55 Hellouw 04-08 kerk zaalkerk nvt xx xx xx x xx 1
Hellouw 04-09 Waalbandijk 57 Hellouw 04-09 pastorie herenhuis nvt xx xx xx x xx 1
Hellouw 04-10 Waalbandijk 119 Hellouw 04-10 schuurberg vijfroedige schuurberg met gemetselde pornvt xx x xx xx xx 1
Hellouw 04-11 Waalbandijk 127 Hellouw 04-11 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Hellouw 04-12 Waalbandijk 135 Hellouw 04-12 boerderij T-boerderij nvt xx xx xx xx xx 1
Hellouw 04-13 Waalbandijk Zijving Hellouw Haaften 04-13 grenspaal hardstenen paal met gebogen bekroningnvt x x xx xx xx 1
Hellouw 04-14 Zeek 5 Hellouw 04-14 woonhuis molenaarswoning nvt xx x x xx xx 1
Hellouw 04-15 Zeek 5 Hellouw 04-15 sluis sluis met boogbrugnvt xx x xx xx xx 1
Hellouw 04-16 Zeek 6 Hellouw 04-16 woonhuis molenaarswoning nvt xx x xx x xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling17 gebouw voor energievoorzieningtransformatorhuisjeVersteeg, G. xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling18 boerderij T-boerderij nvt x xx xx xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling19 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling20 boerderij T-boerderij (gedeelte)nvt xx xx xx x xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling21 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x xx 1



gem.monumenten Herwijnen Ling24 woonhuis woonhuis met werkplaats van dwarshuistypenvt xx xx x xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling25 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling26 boerderij T-boerderij nvt xx xx xx x xx 1
gem.monumenten Heukelum Ling29 bijgebouw wagenschuur nvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Heukelum Ling33, Ling34, Ling35woonhuis arbeiderswoningennvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Heukelum Ling30, Ling31 woonhuis schoolmeesterswoningniet bekend xx xx xx xx x 1
gem.monumenten Heukelum Ling37 school drieklassige gangschoolniet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Heukelum Ling36 woonhuis herenhuis nvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-02 Achterstraat bij 10 Neerijnen 05-02 schuurberg vierroedige schuurberg met drie gebintennvt xx x xx xx xx 1
Neerijnen 05-03 Diepersestraat 1 Neerijnen 05-03 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-04 Diepersestraat 5 Neerijnen 05-04 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-05 Repelsestraat 6 Neerijnen 05-05 boerderij hallehuisboerderij met langsdeelnvt x x xx xx xx 1
Neerijnen 05-06 Van Pallandtweg 5 Neerijnen 05-06 woonhuis dienstwoning nvt xx x x xx xx 1
Neerijnen 05-08  Van Pallandtweg 13 Neerijnen 05-08 woonhuis schoolmeesterswoningnvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-09  Van Pallandtweg 14 Neerijnen 05-09 school tweeklassige gangschoolnvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-10  Van Pallandtweg 21 Neerijnen 05-10 boerderij hallehuisboerderij nvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-11  Voorstraat 4 Neerijnen 05-11 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-14 Waalbandijk 17 Neerijnen 05-14 woonhuis woonhuis annex koetshuis/brouwerijnvt xx xx x x xx 1
Neerijnen 05-15 Waalbandijk 19 Neerijnen 05-15 boerderij, cafe, winkelT-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx x 1
Neerijnen 05-16 Waalbandijk bij 19 Neerijnen 05-16 brandspuithuisje nvt xx x xx xx xx 1
Neerijnen 05-17 Waalbandijk 32 Neerijnen 05-17 boerderij T-boerderij met dwarsdeelnvt xx xx x xx xx 1
Neerijnen 05-18 Waalbandijk 33 Neerijnen 05-18 woonhuis landarbeiderswoningnvt xx x x xx x 2
Neerijnen 05-20 Zwarte Kade 1 Neerijnen 05-20 boerderij T-boerderij nvt x xx xx x x 2
Ophemert 06-01 Hermoesestraat ong. Ophemert 06-01 begraafplaats omgrachte begraafplaats in buitengebiedniet bekend xx xx xx xx xx 1
Ophemert 06-02 Kapelstraat 12 Ophemert 06-02 boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx xx 1
Ophemert 06-03 Kapelstraat 56 Ophemert 06-03 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
Ophemert 06-05 Molenstraat 9 Ophemert 06-05 pastorie herenhuis Versteegh, C. xx xx xx xx xx 1
Ophemert 06-06 Molenstraat 14 Ophemert 06-06 boerderij T-boerderij nvt xx xx xx xx xx 1
Ophemert 06-07 Molenstraat rond 17 Ophemert 06-07 begraafplaats kerkhof rond dorpskerknvt xx xx xx xx xx 1
Ophemert 06-08 Molenstraat 44 Ophemert 06-08 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx xx xx 1
Ophemert 06-09 Pipertsestraat 3 Ophemert 06-09 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Ophemert 06-10 Pipertsestraat 12 Ophemert 06-10 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Ophemert 06-14 Weverstraat 28 Ophemert 06-14 woonhuis villa niet bekend x x xx xx xx 1
Opijnen 07-01 Oude Zandstraat 2 en 2a Opijnen 07-01 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Opijnen 07-02 Pastoriestraat 2  Opijnen 07-02 boerderij hallehuisboerderij met langsdeelnvt xx xx xx x x 1
Opijnen 07-04 Repensestraat 7 Opijnen 07-04 gemeentehuis villa niet bekend x xx xx xx xx 1
Opijnen 07-06 Stoepstraat 1 Opijnen 07-06 school drieklassige gangschoolniet bekend xx xx x x x 2
Opijnen 07-07 Stoepstraat naast 2 Opijnen 07-07 baarhuis nvt xx x xx xx xx 1
Opijnen 07-08 Waaldijk 19 Opijnen 07-08 woonhuis dienstwoning niet bekend xx xx xx x xx 1
Opijnen 07-09 Waaldijk 20 Opijnen 07-09 woonhuis dienstwoning niet bekend xx xx xx xx xx 1
Opijnen 07-11 Zandpad 3 Opijnen 07-11 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx xx 1
Opijnen 07-12 Zandstraat 9 Opijnen 07-12 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx xx 1
Opijnen 07-13 Zandstraat 33 Opijnen 07-13 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Opijnen 07-14 Zandstraat bij 44 Opijnen 07-14 schuurberg vierroedige schuurbergnvt xx x xx x x 2
Opijnen 07-15 Zandstraat 53 Opijnen 07-15 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Opijnen 07-16 Zandstraat 60 Opijnen 07-16 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Spijk Ling42 weeghuisje eenlaags gebouwtje met schilddakniet bekend xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Spijk Ling41 poldermagazijn niet bekend xx xx xx x xx 1
Tuil 08-01 Graaf Reinaldweg 22 Tuil 08-01 districtshuis herenhuis niet bekend x xx xx xx xx 1
Tuil 08-03 Langstraat 1 Tuil 08-03 boerderij T-boerderij nvt xx xx x x xx 1
Tuil 08-04 Langstraat 2-4 Tuil 08-04 woonhuis T-opzet, met aangebouwd koetshuisniet bekend xx xx xx xx xx 1
Tuil 08-05 Langstraat 3 Tuil 08-05 boerderij (?) en mandenmakerijT-opzet nvt xx xx x xx xx 1
Tuil 08-07 Melssinghdreef 7 Tuil 08-07 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x xx 1
Tuil 08-08 St. Antoniestraat 4 Tuil 08-08 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx x xx 1
Tuil 08-09 St. Antoniestraat 5 Tuil 08-09 school tweeklassige gangschoolniet bekend xx xx xx x xx 1
gem.monumenten Vuren Ling43 boerderij hallehuisboerderij met langsdeelnvt x xx xx x xx 1
gem.monumenten Vuren Ling45 gemeentehuis dijkhuis niet bekend x xx xx xx xx 1
file:///K:/Algemeen/West-Betuwe/CHWK/RGO GM/Zennewijnen 11-01 Waalbandijk 83 Zennewijnen.pdf11-01 boerderij krukhuisboerderij met langsdeelnvt x xx xx xx xx 1
Waardenburg 10-09 Steenweg 68 Waardenburg 10-09 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx xx 1



Waardenburg 10-06 Gasthuisstraat 17 Waardenburg 10-06 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend xx xx x x xx 1
Waardenburg 10-05 Gasthuisstraat 12 Waardenburg 10-05 boerderij krukhuisboerderij met langsdeelnvt xx xx xx x xx 1
Waardenburg 10-04 Gasthuisstraat 9 Waardenburg 10-04 boerderij hallehuis met middenlangsdeelnvt x xx xx x xx 1
Waardenburg 10-02 Dorpsstraat 21 Waardenburg 10-02 woonhuis villa, landhuis Essen, van xx x xx xx xx 1
Waardenburg 10-01 A.H. de Kockstraat 4 Waardenburg 10-01 boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx xx xx 1
Varik 09-22 Weiweg bij 9a Varik (Begraafplaats) 09-22 baarhuis eenlaags gebouwtje met sterk uitkragend tentdakniet bekend xx x xx xx xx 1
Varik 09-22 Weiweg bij 9a Varik (Begraafplaats) 09-22 tuin, park, plantsoentoegangspoort niet bekend xx xx xx xx xx 1
Varik 09-18 Waalbandijk 24 Varik 09-18 woonhuis T-opzet nvt xx xx xx xx xx 1
Varik 09-19 Waalbandijk 26 Varik 09-19 woonhuis woonhuis met aangebouwde bedrijfsruimteniet bekend xx xx xx x xx 1
Varik 09-17 Waalbandijk 16 Varik 09-17 boerderij krukhuisboerderij met langsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Varik 09-16 Waalbandijk 8 Varik 09-16 veerhuis T-opzet niet bekend xx xx xx x x 1
Varik 09-14 Molenstraat 6 Varik 09-14 gemeentehuis villa niet bekend x xx xx xx xx 1
Varik 09-13 Molenstraat 3 Varik 09-13 woonhuis villa niet bekend x xx xx xx xx 1
Varik 09-11 Kerkstraat 12 Varik 09-11 woonhuis villa niet bekend xx xx xx xx xx 1
Varik 09-10 Kerkstraat naast 1 Varik (Begraafplaats) 09-10 begraafplaats kerkhof bij dorpskerknvt xx xx xx xx xx 1
Varik 09-09 Kerkstraat bij 1 Varik (Brandspuithuisje) 09-09 brandspuithuisje eenlaags gebouwtje met zadeldakniet bekend xx x xx xx xx 1
Varik 09-07 Keizerstraat 29 Varik 09-07 boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx xx 1
Varik 09-06 Keizerstraat 3 Varik 09-06 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx xx 1
Varik 09-05 Grotestraat 24 Varik 09-05 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Varik 09-04 Grotestraat 12 Varik 09-04 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Varik 09-03 Achterstraat 44 Varik 09-03 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x x 2
Varik 09-02 Achterstraat 28 Varik 09-02 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
Varik 09-01 Achterstraat 24 Varik 09-01 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Asperen.pdf Ling09 tuin, park, plantsoentoegangshek niet bekend xx xx xx xx x 1
Est 01-03 Dorpsplein vloedwal Est 01-03 vloedwal terp nvt xx xx x xx x 1
Est 01-06 Karnheuvel Est 01-06 terp nvt xx x x x xx 2
Haaften 02-02 Engelenhof  Haaften 02-02 grafhuisje mausoleum nvt xx x xx xx xx 1
Haaften 02-06 Hertog Karelweg - Waalbandijk Haaften 02-06 grenspaal betonnen paal met afgeschuinde hoeken en halfbolvormige beÃ«indigingnvt x x xx xx xx 1
Haaften 02-14 Waalbandijk bij 291  Haaften 02-14 grafzerk liggende hardstenen zerknvt xx x xx xx xx 1
Haaften 02-17 Waalbandijk  Haaften 02-17 gemaal gemaal met sluis en brugnvt xx x xx xx xx 1
Heesselt 03-04 Gerestraat Kerklaan Heesselt Schoolpleinmuur03-04 tuin, park, plantsoentoegangshek, poort, hekwerken, muurnvt xx xx xx x x 1
Heesselt 03-05 Gerestraat Heesselt Kerkhofmuur 03-05 muur rond begraafplaatsmuur met hek nvt xx xx x xx xx 1
Heesselt 03-12 Waalbandijk to 120 Heesselt 03-12 sluis uitwateringssluis nvt xx 0 xx xx xx 1
Hellouw 04-01 Korfgraaf 29 Hellouw 04-01 bijgebouw knechtenwoning nvt xx x xx xx xx 1
Hellouw 04-02 Korfgraaf 33 Hellouw 04-02 bijgebouw knechtenwoning nvt xx x xx xx xx 1
Hellouw 04-02 Korfgraaf 33 Hellouw 04-02 tuin, park, plantsoentuinhek en toegangspoortnvt xx x xx x xx 1
Hellouw 04-03 Korfgraaf 36 Hellouw 04-03 tuin, park, plantsoentoegangspoort nvt x x xx x xx 2
Hellouw 04-04 Waalbandijk huis Hellouw 04-04 terp huisterp nvt xx x xx x xx 1
Hellouw 04-07 Waalbandijk 35 Hellouw 04-07 kapberg drieroedige kapberg met betonnen roeden en kap met golfplatendekkingnvt xx x x xx xx 1
Hellouw 04-11 Waalbandijk 127 Hellouw 04-11 bijgebouw knechtenwoning nvt xx 0 xx xx xx 1
Hellouw 04-11 Waalbandijk 127 Hellouw 04-11 bijgebouw knechtenwoning nvt xx 0 xx xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling19 schuurberg zeshoekig pand met tentdaknvt xx x x x x 2
gem.monumenten Herwijnen Ling20 hooiberg vijfroedige hooiberg met gemetselde onderbouw en houten roeden.nvt xx x x x xx 2
gem.monumenten Herwijnen Ling21 bijgebouw bakhuisje nvt xx x xx xx x 1
gem.monumenten Herwijnen Ling23 bijgebouw koetshuis met paardenstalnvt xx x xx xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling23 woonhuis herenhuis nvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Herwijnen Ling27 tuin, park, plantsoentoegangspoort nvt xx 0 x xx xx 2
gem.monumenten Herwijnen Ling28 sluis sluis met boogbrugnvt xx xx xx xx xx 1
gem.monumenten Heukelum Ling32 bijgebouw koetshuis nvt xx x x x x 2
gem.monumenten Heukelum Ling32 woonhuis herenhuis nvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-01 2e tieflaarsestraat 3 Neerijnen 05-01 kasteelterrein omgrachte huisplaatsnvt x x xx xx xx 1
Neerijnen 05-04 Diepersestraat 5 Neerijnen 05-04 bijgebouw bijschuur nvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-07 Achter Van Pallandtweg 6 Neerijnen 05-07 kasteelterrein omgrachte huisplaatsnvt xx 0 xx xx xx 1
Neerijnen 05-10  Van Pallandtweg 21 Neerijnen 05-10 bijgebouw bijschuur nvt xx xx xx xx xx 1
Neerijnen 05-12 Waardmanshuis Neerijnen 05-12 terp huisterp nvt xx xx x x xx 1
Neerijnen 05-13 Waalbandijk Neerijnen - Waardenburg 05-13 grenspaal hardstenen paal, zeszijdig,  met afgeronde bekroningnvt xx x xx xx xx 1
Neerijnen 05-20 Zwarte Kade 1 Neerijnen 05-20 schuurberg vierroedige schuurberg met afsteeknvt x xx xx xx xx 1
Ophemert 06-03 Kapelstraat 56 Ophemert 06-03 schuurberg vierroedige schuurberg met driezijdige ombouwnvt xx xx x 0 x 2
Ophemert 06-04 Kapelstraat 60 Ophemert 06-04 boerderij hallehuisboerderij nvt x x xx xx xx 1



Ophemert 06-04 Kapelstraat 60 Ophemert 06-04 bijgebouw bakhuisje nvt x x xx xx xx 1
Ophemert 06-08 Molenstraat 44 Ophemert 06-08 bijgebouw fruitschuur niet bekend xx x xx xx xx 1
Ophemert 06-11 Schuurkampseweg bij 2 Ophemert 06-11 terp huisterp nvt xx x xx 0 xx 2
Ophemert 06-12 Waalbandijk - Molenstraat Ophemert 06-12 grenspaal vierzijdige hardstenen grenspaal met halve bolvormige bekroningnvt x x xx xx xx 1
Ophemert 06-13 Weverstraat bij 3 Ophemert 06-13 gevelsteen stichtingssteen nvt x 0 xx xx xx 2
Opijnen 07-02 Pastoriestraat 2  Opijnen 07-02 brug vaste voetgangersbrugnvt xx xx xx x x 1
Opijnen 07-03 Pastoriestraat 6  Opijnen 07-03 tuin, park, plantsoentuinmuur nvt x x x xx xx 2
Opijnen 07-05 Slotstraat Opijnen 07-05 kasteelterrein omgrachte huisplaatsnvt xx xx xx xx xx 1
Opijnen 07-07 Stoepstraat naast 2 Opijnen 07-07 begraafplaats toegangspoort nvt xx xx xx xx x 1
Opijnen 07-10 Waaldijk bij 114 Opijnen 07-10 grenspaal achtzijdige hardstenen paal met gedeeltelijk aanwezig bovenstuknvt xx x xx x xx 1
Opijnen 07-13 Zandstraat 33 Opijnen 07-13 bijgebouw knechtenwoning nvt xx x xx xx xx 1
gem.monumenten Spijk Ling38 veestal houten schuur met zadeldaknvt xx x xx xx x 1
gem.monumenten Spijk Ling38 veestal houten schuur met zadeldaknvt xx x xx xx x 1
gem.monumenten Spijk Ling38 veestal houten schuur met zadeldaknvt xx x xx xx x 1
gem.monumenten Spijk Ling39 gemaal poldergemaal niet bekend xx xx x x x 2
gem.monumenten Spijk Ling40 sluis uitwateringssluis en inlaatsluisniet bekend xx xx xx xx xx 1
Tuil 08-02 Haarstraat bij 14 Tuil 08-02 kasteelterrein omgrachte huisplaatsnvt xx x xx x xx 1
Tuil 08-06 Langstraat naast 12 Tuil 08-06 begraafplaats kerkhof bij dorpskerknvt xx x xx x xx 1
Varik 09-05 Grotestraat 24 Varik 09-05 schuurberg vierroedige schuurberg met rieten kapnvt xx x x x x 2
Varik 09-07 Keizerstraat 29 Varik 09-07 schuurberg vierroedige schuurberg met rieten kap en houten gevelsnvt x xx xx x xx 1
arik 09-08 Keizerstraat zonnewijzer Varik 09-08 zonnewijzer smeedijzeren zonnewijzer in de vorm van een globeniet bekend x x xx xx xx 1
Varik 09-11 Kerkstraat 12 Varik 09-11 bijgebouw schuur-garage nvt xx x x xx xx 1
Varik 09-12 Kerkstraat 16 Varik 09-12 kerk zaalkerk, kruiskerk met koor en torenniet bekend xx xx xx xx xx 1
Varik 09-15 Waalbandijk bij 2b Varik 09-15 grenspaal hardstenen achtzijdige paal met halve bolvormige bekroningnvt xx x xx xx xx 1
Varik 09-17 Waalbandijk 16 Varik 09-17 bijgebouw bijschuur-schaapskooinvt xx x xx xx xx 1
Varik 09-20 Walgtsestraat bij 2 Varik; Varik 09-23 Weiweg bij 10a Varik; Varik 09-24 Weiweg bij 14 Varik09-20, 09-23, 09-24kasteelterrein gracht nvt xx x x xx xx 1
Varik 09-21 Walgtsestraat 39 Varik 09-21 boerderij krukhuisboerderij met langsdeelnvt x xx xx xx xx 1
gem.monumenten Vuren Ling44 school met aangebouwde woningtweeklassige gangschool en woning van middengangtypeniet bekend x xx xx x xx 1
Waardenburg 10-07 Kaalakkerstraat naast 3 Waardenburg10-07 begraafplaats omgrachte begraafplaats in buitengebiedniet bekend xx xx xx xx xx 1
Waardenburg 10-08 Steenweg bij 65 Waardenburg 10-08 tuin, park, plantsoenspeelhuisje, poppenhuisjeniet bekend x 0 xx xx xx 2
Waardenburg 10-10 Veerstraat achter 22 Waardenburg 10-10 sluis sluis met boogbrugnvt xx x xx xx xx 1
Waardenburg 10-12 Waalbandijk naast 2 Waardenburg 8-10, 10-12 waterweg scheepvaartkanaalnvt x xx xx x xx 1

gemaal stoomgemaal nvt xx xx xx xx xx 1
opslagloods kolenschuur nvt xx xx xx xx xx 1
stadsboerderij kop-romptype niet bekend xx xx xx xx xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx xx 1
woonhuis middenstandswoningniet bekend xx xx x xx xx 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx xx xx xx 1
stadsboerderij kop-romptype nvt xx xx xx xx xx 1
stadsboerderij kop-romptype nvt xx xx xx x xx 1
woonhuis herenhuis, dwarshuistypeniet bekend xx xx xx xx xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend xx xx xx x xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend xx xx xx x xx 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx xx x xx 1
nutsvoorziening waterpomp, stadspompnvt x x x 0 x 2
kruisgebouw Groene Kruisgebouwniet bekend xx x xx x x 2
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx xx xx xx 1
begraafplaats kerkhof bij stadskerknvt xx xx xx xx xx 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx x xx x 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx x xx x 1
stadsboerderij kop-romptype niet bekend xx xx xx x x 1
stadsboerderij hallehuisboerderij met dwars woongedeelteniet bekend xx xx xx x xx 1
woonhuis dwarshuistype niet bekend xx xx x x x 2
woonhuis arbeiderswoning nvt x x xx xx xx 1
stadsboerderij dwarshuistype nvt xx xx xx x xx 1
stadsboerderij kop-romptype nvt xx xx xx x xx 1
woonhuis middenstandswoningniet bekend xx xx xx xx xx 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx xx xx xx 1



muziektent niet bekend xx x xx x xx 1
bedrijfsgebouw bedrijfshal niet bekend xx x xx x xx 1
begraafplaats omgrachte begraafplaats in stadsrandniet bekend xx x x x x 2
begraafplaats kleine omheinde begraafplaats in buitengebied.niet bekend xx x xx xx xx 1
woonhuis arbeiderswoning nvt xx x xx x xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx xx xx 1
winkel-woonhuis winkel met naast liggend woonhuisniet bekend xx xx xx x xx 1
woonhuis dubbel woonhuis niet bekend xx xx x xx xx 1
woonhuis T-opzet nvt xx xx xx xx xx 1

https://www.dbnl.org/tekst/gron052vijf01_01/gron052vijf01_01_0018.php horecagelegenheidherberg met aangebouwd koetshuisnvt xx xx xx xx xx 1
woonhuis arbeiderswoning nvt xx xx x xx x 1
begraafplaats kerkhof bij stadskerknvt xx xx xx xx xx 1
bijgebouw wagenschuur nvt xx x xx x xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x xx 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx xx x x 1
blok geschakelde woningenarbeiderswoningenniet bekend x x xx x x 2
blok geschakelde woningenarbeiderswoningenniet bekend x x xx x x 2
muziektent luifel met geslotenachterwandtypeniet bekend x xx xx xx xx 1
woonhuis dubbel woonhuis niet bekend x xx x xx xx 1
begraafplaats rechthoekig terrein met formele aanlegniet bekend x x x x x 2

https://www.koornwaard.nl/over-ons/geschiedenis blok geschakelde woningenarbeiderswoningenniet bekend xx xx x x xx 1
https://www.koornwaard.nl/over-ons/geschiedenis bedrijfsgebouw fabrieksschoorsteenniet bekend x xx xx x xx 1
https://gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=90 gemaal electrisch gemaal met uitwateringssluisniet bekend xx xx xx xx xx 1
https://gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=90 woonhuis dienstwoning niet bekend xx x xx x xx 1

begraafplaats kerkhof bij dorpskerkniet bekend xx x xx x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
boerderij T-boerderij nvt xx xx xx x x 1
boerderij kop-romptype nvt xx xx xx x xx 1
bijgebouw schuur-stal nvt xx x xx x xx 1

https://www.gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=225 gemaal poldergemaal niet bekend xx xx xx x xx 1
woonhuis dwarshuistype nvt x x x x xx 2
gemaal stoomgemaal niet bekend x xx x xx xx 1
begraafplaats nvt 0 x x x 0 3
boerderij krukhuisboerderij met langsdeelLoggers, T.J. x x xx xx xx 1
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx xx x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx xx x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx xx x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx xx xx 1
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=00842molen poldermolen nvt x 0 x x xx 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
bedrijfsgebouw kantoorgebouw niet bekend x xx xx xx xx 1
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
hooiberg drieroedige hooibergniet bekend x x xx xx xx 1
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2

https://www.vuren.info/vuren/regio/67-radarpost-herwijnenluchtvaart radarstation niet bekend 0 xx x x xx 2
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelLoggers, T.J. x x xx xx xx 1
boerderij krukhuisboerderij met langsdeelLoggers, T.J. x xx xx xx xx 1

https://reliwiki.nl/index.php/Vuren,_Mildijk_119_-_Thaborkerkkerk zaalkerk Engelen, van; W.C.A. v.d. Houtx xx xx xx xx 1
woonhuis villa Tijen, W. van x x xx xx xx 1
steenfabriek steenoven en fabrieksschoorsteenniet bekend x xx xx xx xx 1

https://reliwiki.nl/index.php/Vuren,_Waaldijk_125_-_Dijkkerkjekerk zaalkerk niet bekend xx xx xx x x 1
begraafplaats kerkhof bij dorpskerknvt xx x xx x x 2



boerderij T-boerderij met dwarsdeelnvt xx xx x x x 2
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx x x x 2
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x x 2
kerk zaalkerk met aangebouwde dienstwoning en kerkelijk centrum; vrijstaande klokkentorenZuiderhoek, D. x xx xx x xx 1
schuur veldschuur, fruitschuurnvt xx xx xx xx xx 1
boerderij T-boerderij nvt xx xx xx x x 1
woonhuis dwarshuistype niet bekend xx x x xx x 2
hooiberg vijfroedige hooibergVis, firma x x xx xx xx 1
boerderij kop-romptype nvt xx xx x x x 2
winkel-woonhuis, bedrijfspandwinkel met achterliggend woonhuisniet bekend xx xx xx xx xx 1

http://reliwiki.nl/index.php/Herwijnen,_Waaldijk_85_-_Gereformeerde_Kerk_(1843_-_1970)kerk en woning zaalkerk met aangebouwde woningniet bekend xx xx xx xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
woonhuis dwarshuistype niet bekend xx xx x xx xx 1
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelniet bekend xx xx xx xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x x 2
school gangschool niet bekend xx x xx x x 2
boerderij krukhuisboerderij met langsdeelnvt xx xx x x x 2
begraafplaats niet bekend xx xx xx xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x xx 1
schuurberg vijfroedige schuurbergnvt xx xx xx xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
woonhuis dwarshuistype nct xx xx x x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend xx xx x x xx 1
woonhuis middenstandswoningniet bekend xx xx xx xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
bijgebouw zomerhuis, bakhuisniet bekend xx x xx xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
boerderij kop-romptype niet bekend xx xx xx xx xx 1
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx x x 2
gemeentehuis Gerretsen, W.J. en C.J. Cramerx xx xx x x 2
boerderij hallehuisboerderij met dwarsdeel x x xx xx x 2
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx 0 x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx x 1
begraafplaats omhaagde begraafplaats in buitengebiedniet bekend x x x x x 2
hooiberg vijfroedige hooiberg met rieten kapnvt x x xx x xx 2
begraafplaats niet bekend 0 x x x x 2
woonhuis villa niet bekend x x x x xx 2
woonhuis villa Berg, Cor xx x x xx xx 1
woonhuis villa Berg, Cor xx x x xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
nutsvoorziening transformatorhuisjeVersteeg, G. xx x xx xx x 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx xx x 1
woonhuis dwarshuistype niet bekend xx xx xx x x 1

https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=GL32afkunstwerk beeld op sokkel Riel, Marja van x x xx x x 2
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx x xx x 1
boerderij kop-romptype nvt x xx xx xx xx 1
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx x x 2
woonhuis middenstandswoningniet bekend xx xx x x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx x x x 2
begraafplaats deels omslote en omhaagde rechthoekige begraafplaats in dorpsrandniet bekend x xx xx xx xx 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx x xx xx 1
school gangschool niet bekend xx xx xx x xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx x x x 2
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx x x 2



boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelnvt x xx x x x 2
woonhuis middenstandswoningniet bekend x xx x xx x 2
woonhuis villa niet bekend x xx x x xx 2
nutsvoorziening transformatorhuisjeVersteeg, G. x x xx xx x 2

10-03 boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx xx xx 1
woonhuis villa niet bekend x xx x xx xx 1

http://hetstroomhuis.nl/wp-content/uploads/2019/05/stroomhuis_historie.pdfnutsvoorziening onderstation-schakelstationFels, H, Pennings xx x xx xx xx 1
http://hetstroomhuis.nl/wp-content/uploads/2019/05/stroomhuis_historie.pdfblok geschakelde woningeneengezinswoningenFels, H, Pennings xx x xx x xx 1

nutsvoorziening transformatorhuisjeVersteeg, G. xx x xx xx xx 1
bijgebouw hallehuisschuur met middenlangsdeelnvt xx xx xx x xx 1
woonhuis middenstandswoningniet bekend xx xx x xx xx 1
woonhuis woning met stal niet bekend x xx xx x x 2
rij vrijstaande woonhuizenarbeiderswoningenniet bekend xx xx x x xx 1
winkel-woonhuis, bedrijfspandmiddenstandswoningniet bekend x xx x xx x 2
begraafplaats deels omsloot terrein bij dorpskerkniet bekend xx xx xx x x 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend x x xx xx x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
bijgebouw fruitschuur nvt xx x x xx xx 1
woonhuis villa niet bekend x x x xx xx 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x xx 1
woonhuis dwarshuistype niet bekend xx xx x xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
begraafplaats kerkhof rond dorpskerknvt xx x xx xx x 1
boerderij hallehuisboerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx xx x 1
begraafplaats rechthoekig terrein met formele aanlegnvt xx x xx xx x 1
woningcomplex geschakelde eengezinswoningenniet bekend xx x x 0 x 2
woonhuis middenstandsvilla niet bekend x xx x xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx x x 2
woningcomplex arbeiderswoningenniet bekend xx xx x 0 xx 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx xx xx x 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt x xx x xx xx 1
woonhuis middenstandsvilla niet bekend x xx x x xx 2
woonhuis middenstandswoningniet bekend x x x xx xx 2
boerderij T-boerderij nvt xx xx x x x 2
boerderij T-boerderij nvt x xx x xx x 2
nutsvoorziening transformatorhuisjeVersteeg, G. x x xx x xx 2
muziektent trapeziumvormige muziektent met podium en grote luifelniet bekend x xx xx xx xx 1
horecagelegenheidcafe met woning en winkelniet bekend x xx xx x xx 1
woonhuis middenstandswoningniet bekend x x x xx xx 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx xx xx 1
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx xx xx x x 1
begraafplaats rechthoekig terrein met formele aanlegniet bekend x x xx x x 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend x xx xx xx xx 1
woonhuis molenaarswoning niet bekend xx x xx xx xx 1
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx x x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx xx x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x x xx xx x 2
boerderij kop-hals-romptypeniet bekend x xx x xx x 2
bedrijfsgebouw met woonhuisfruit-transportbedrijfniet bekend x x x x xx 2
woonhuis villa Wiersma, Enno x x xx xx xx 1

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/4168/heukelum%2C-grafmonument-voor-verzetsstrijdersgrafmonument graf met drie staande stenen, omkaderd grafvek met grote liggende steenniet bekend xx 0 xx xx xx 1
kerk zaalkerk met torenHunnik, H. van x x xx xx x 2
woonhuis arbeiderswoning niet bekend x x xx xx xx 1
boerderij vrijstaande woning en vrijstaande schuur van hallehuistype met middenlangsdeelniet bekend x xx xx xx xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx x x 2



stadsboerderij L-vormige boerderij, hallehuis waarvan voorste deel naar opzij uitgebouwdnvt xx x xx x x 2
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx x x 2
stadsboerderij hallehuis met middenlangsdeelniet bekend xx x xx xx x 1
woonhuis dwarshuistype nvt xx xx x xx xx 1
woonhuis eenkamerwoning, gasthuiswoningnvt xx x xx x xx 1
stadsboerderij T-boerderij met middenlangsdeelnvt xx x xx xx x 1
schuur schuur met stal nvt x x xx xx xx 1
stadsboerderij kop-romptype niet bekend xx xx xx x x 1
steenfabriek remisegebouwtje niet bekend x x xx x xx 2
boerderij T-boerderij met middenlangsdeelniet bekend xx xx xx x x 2
boerderij T-boerderij nvt xx xx xx x x 2
boerderij hallehuisboerderij nct xx xx x x xx 2
boerderij T-boerderij nvt xx xx xx x x 2
woonhuis dwarshuistype niet bekend xx xx x x x 2
woonhuis villa niet bekend xx xx x xx xx 1
boerderij T-opzet, met aangebouwd koetshuisniet bekend xx xx x x x 2
woonhuis dwarshuistype nvt xx x x x xx 2
woonhuis dienstwoning niet bekend xx xx x xx x 1
dierenverblijf duifhuis, duiventil niet bekend x x xx x xx 2
woonhuis arbeiderswoning, tweekamerwoningniet bekend xx x xx xx xx 1
gemaal gemaal x 0 xx x x 2
woonhus met stal dwarshuistype nvt x xx x x xx 2
brug vaste boogbrug nvt x 0 xx xx xx 2
gemeentehuis hoofdgebouw gemeentehuisniet bekend xx xx xx x xx 1
boerderij kop-romptype niet bekend xx x xx x xx 1
begraafplaats kleine omheinde begraafplaats in buitengebied.niet bekend x xx xx x x 2
begraafplaats dorpsbegraafplaatsniet bekend x xx xx xx x 1
verdedigingswerk groepsschuilplaats xx x xx xx xx 1

https://www2.fotobouwhuis.nl/gallery/v/fotos/2011Fotospermaand/03Maart2011/corso1964bankHeesselt5512.jpg.html03-02 herinneringsmonumentbank niet bekend xx x xx xx xx 1
tri_kerkstraat_2.pdf liggend gemeentehuis xx xx xx x x 1
tri_kerkstraat_11.pdf liggend pastorie xx x xx x xx 1
tri_lingedijk_90.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx x x 1
tri_lingedijk_80.pdf liggend woonhuis villa x xx xx x xx 1
tri_lingedijk_55-57.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
tri_lingedijk_158-160.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
tri_lingedijk_158-160.pdf liggend schuur hallehuisboerderij xx x xx xx xx 1
tri_bulkstraat_1.pdf liggend boerderij xx x xx x xx 1
tri_dr_vd_willingenstraat_1-3.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
tri_meersteeg_51.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
tri_meersteeg_53.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
buu_brink_1.pdf liggend schuurberg x x xx xx x 2
buu_burensedijk_13-13a.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
buu_burensedijk_19.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx x x 1
buu_burensedijk_36.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
buu_groeneweg_2.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
buu_groeneweg_6.pdf liggend boerderij kop-romptype x xx xx xx xx 1
buu_haagse_uitweg_3.pdf liggend boerderij x x xx x xx 2
buu_haagse_uitweg_6.pdf liggend boerderij woonhuis met stal x x xx xx xx 1
buu_haagse_uitweg_6.pdf hooiberg x x xx xx xx 1
buu_rijksstraatweg_1-3.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
buu_rijksstraatweg_9.pdf liggend woonhuis middenstandswoning x xx x xx xx 1
buu_rijksstraatweg_15.pdf liggend boerderij x xx xx xx xx 1
buu_rijksstraatweg_21-23b.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
buu_rijksstraatweg_62.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1
buu_rijksstraatweg_51.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx x xx 1
buu_rijksstraatweg_51.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx x xx 1
buu_rijksstraatweg_57.pdf liggend schuurberg vijfroedige hooiberg x x xx xx xx 1
buu_burensedijk_15.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
gdm_kerkstraat_1.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1



gdm_kerkstraat_30.pdf liggend winkel-woonhuis xx x xx xx xx 1
gdm_kerkstraat_37.pdf liggend gemeentehuis xx x xx x xx 1
gdm_marktplein_14.pdf liggend beursgebouw x xx xx xx xx 1
gdm_rijksstraatweg_2.pdf liggend kantoor kantongerecht x xx xx xx xx 1
gdm_rijksstraatweg_21.pdf liggend woonhuis villa x xx xx xx xx 1
gdm_rijksstraatweg_32.pdf liggend villa villa met notariskantoor x xx xx xx xx 1
gdm_van_dam_van_isseltweg_12.pdfliggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1
gdm_stationsweg_2.pdf liggend boerderij x xx xx x xx 1
gdm_stationsweg_28.pdf liggend woonhuis villa xx x xx xx xx 1
gdm_koppelsedijk_4.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1
gdm_dj_van_wijkstraat_8.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1
gdm_dj_van_wijkstraat_0bij6.pdf liggend begraafplaats xx xx xx xx xx 1
gdm_geldersestraat_32.pdf liggend woonhuis winkel x xx xx xx xx 1
gdm_genteldijk_16.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1
gdm_genteldijk_20.pdf liggend woonhuis villa xx x xx xx xx 1
gdm_genteldijk_26.pdf liggend woonhuis villa xx x xx xx xx 1
gdm_herman_kuykstraat_1.pdf liggend woonhuis villa x xx xx xx xx 1
gdm_herman_kuykstraat_25.pdf liggend woonhuis villa x x xx xx xx 1
gdm_herman_kuykstraat_59.pdf liggend woonhuis schoolwoning x x xx xx xx 1
gdm_herman_kuykstraat_72.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx x xx 1
gdm_laageinde_1.pdf liggend daglonerswoning x x xx xx xx 1
gdm_meersteeg_0bij8a.pdf liggend Joodse  begraafplaats x 0 xx xx xx 1
gdm_meersteeg_0bij8a.pdf liggend Joodse  begraafplaats x 0 xx xx xx 1
gdm_trichtse voetpad_1-3.pdf liggend woonhuis x x xx xx xx 1
gdm_trichtse voetpad_1-3.pdf liggend koetsstation x x xx xx xx 1
gdm_zaaiwaardweg_0.pdf liggend kerk zaalkerk x xx xx xx xx 1
gel_hoogeindseweg_1.pdf liggend woonhuis xx xx xx xx xx 1
gel_kerkweg_4.pdf liggend pastorie xx xx xx xx xx 1
gel_kerkweg_4.pdf liggend pastorie xx xx xx xx xx 1
gel_lingedijk_17.pdf liggend pastorie onderwijzerswoning xx x xx x xx 1
gel_lingedijk_2-4.pdf liggend school x x xx xx xx 1
gel_lingedijk_2-4.pdf liggend school x x xx xx xx 1
gel_lingedijk_59.pdf liggend kerk zaalkerk xx xx xx xx xx 1
gel_lingedijk_7.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
gel_vlietskant_5.pdf liggend woonhuis xx x xx x x 2
gel_vlietskant_8.pdf liggend woonhuis xx x xx xx xx 1
gel_vlietskant_9.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
met_achtersteweg_69.pdf liggend boerderij T-boerderij x x xx xx xx 1
met_blankertseweg_17.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij 0 x xx xx xx 1
met_blankertseweg_17.pdf liggend schuur 0 x xx xx xx 1
met_blankertseweg_2.pdf liggend woonhuis tuinmanswoning 0 x xx xx xx 1
met_blankertseweg_5.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
met_blankertseweg_8.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx x xx 1
met_blankertseweg_8.pdf liggend schuur vloedschuur x xx xx x xx 1
met_bommelweg_2-2a.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
met_bommelweg_2-2a.pdf liggend schuur hallehuisboerderij x xx xx xx xx 1
gdm_dorpsstraat_10.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
met_dorpsstraat_11-11a.pdf liggend boerderij xx xx xx xx xx 1
met_dorpsstraat_11-11a.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
met_dorpsstraat_46.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x x xx xx 1
met_dorpsstraat_48.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
met_dorpsstraat_8.pdf liggend woonhuis xx x x xx xx 1
met_mark_34.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
met_mark_42.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
met_rijksstraatweg_63.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
met_rijksstraatweg_69.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1

liggend koetshuis xx x xx xx x 1
met_rijksstraatweg_0bij49.pdf liggend Tuin, park, plantsoenhekwerk xx x xx xx xx 1
met_rijksstraatweg_0bij49.pdf liggend baarhuis xx x xx xx xx 1



met_rijksstraatweg_76.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
met_rijksstraatweg_76.pdf liggend schuur hallehuisboerderij xx xx xx x x 1
met_schoolstraat_2.pdf liggend pastorie villa x x xx xx xx 1
met_wilhelminastraat_1.pdf liggend boerderij T-boerderij x x xx xx xx 1
met_wilhelminastraat_5.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
met_wilhelminastraat_5.pdf liggend schuur x xx xx xx xx 1
rhe_dorpsstraat_17.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx x 1
rhe_dorpsstraat_39.pdf liggend pastorie herenhuis xx xx xx xx xx 1
rhe_dorpsstraat_48.pdf liggend boerderij x x xx xx xx 1
rhe_dorpsstraat_48.pdf liggend schuur vloedschuur x x xx xx xx 1
rhe_dorpsstraat_50.pdf liggend boerderij T-boerderij x x xx xx xx 1
rhe_lingedijk_0bij102.pdf liggend boerderij woonhuis met stal x x xx xx xx 1
rhe_lingedijk_85.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
rum_achterweg_2.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
rum_achterweg_2a.pdf liggend boerderij krukhuisboerderij xx xx xx xx xx 1
rum_achterweg_23.pdf liggend woonhuis voorhuis boerderij x x xx xx xx 1
rum_dorpsdijk_10.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
rum_dorpsdijk_2.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1
rum_dorpsdijk_22.pdf liggend woonhuis school met schoolmeesterswoning xx x xx x x 2
rum_dorpsdijk_25.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx x x 2
rum_dorpsdijk_26.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
rum_dorpsdijk_44.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij xx x xx x xx 1
rum_dorpsdijk_6.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij/postkantoor xx xx xx xx xx 1
rum_dorpsdijk_61.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx x 1
rum_dorpsdijk_8.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
rum_middenstraat_17.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
rum_middenstraat_17.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
rum_middenstraat_31.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
rum_middenstraat_41.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
rum_middenstraat_55.pdf liggend woonhuis herenhuis xx xx xx xx xx 1
rum_raadsteeg_8.pdf liggend woonhuis herenhuis xx xx xx xx xx 1
acq_lingedijk_110.pdf liggend boerderij xx xx xx xx xx 1
acq_lingedijk_113.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
acq_lingedijk_116.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx x 1
acq_lingedijk_110.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij xx xx xx xx xx 1
acq_lingedijk_134.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx x 1
acq_lingedijk_3.pdf liggend boerderij dijkboerderij xx xx xx xx xx 1
acq_lingedijk_60.pdf liggend school met woning xx x xx x xx 1
acq_lingedijk_68.pdf liggend boerderij xx x xx xx xx 1
acq_lingedijk_74.pdf liggend pastorie xx xx xx xx xx 1
acq_lingedijk_78.pdf liggend boerderij herberg xx x xx xx xx 1
bee_achterstraat_38.pdf liggend boerderij woonhuis xx xx x x xx 2
bee_havendijk_15.pdf liggend woonhuis xx x xx xx xx 1
bee_havendijk_18.pdf liggend woonhuis xx x xx xx xx 1
bee_havendijk_22.pdf liggend woonhuis xx x xx xx xx 1
bee_havendijk_27.pdf liggend boerderij kop-romptype xx xx xx x xx 1
bee_havendijk_6.pdf liggend brouwerij xx x xx xx xx 1
bee_havendijk_7.pdf liggend winkel winkel met woonhuis xx x xx x xx 1
bee_middenstraat_3.pdf liggend woonhuis villa x x xx xx xx 1
bee_middenstraat_0bij44.pdf liggend vliedberg x xx xx xx xx 1
bee_oude_waag_0bij21.pdf liggend terp en vloedschuurhallehuisboerderij x xx xx xx xx 1
bee_parkweg_0.pdf liggend Joodse  begraafplaats 0 0 xx xx xx 1
bee_voorstraat_12.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
bee_voorstraat_100.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx x x 2
bee_voorstraat_101.pdf liggend boerderij voorhuis xx x xx xx x 1
bee_voorstraat_109.pdf liggend woonhuis herenhuis xx xx xx xx xx 1
bee_voorstraat_113.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
bee_voorstraat_19.pdf liggend pastorie xx xx xx xx xx 1
bee_voorstraat_35.pdf liggend raadhuis herenhuis xx xx xx xx xx 1



bee_voorstraat_42.pdf liggend bewaarschool xx xx xx xx xx 1
bee_voorstraat_56.pdf liggend winkel-woonhuis xx x xx xx xx 1
bee_voorstraat_65.pdf liggend winkelgevel xx xx xx xx xx 1
bee_voorstraat_78.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx x 1
bee_voorstraat_88.pdf liggend woonhuis herenhuis xx xx xx xx xx 1
bee_voorstraat_90.pdf liggend consistorie xx xx xx xx xx 1
bee_wilhelminastraat_31.pdf liggend verenigingsgebouw x x xx xx xx 1

liggend boerderij T-boerderij x x xx xx xx 1
ens_beemd_16-16a.pdf liggend woonhuis woonhuis xx xx xx xx xx 1
ens_beemd_16-16a.pdf liggend schuur hallehuisboerderij xx xx xx xx x 1
ens_dorpsstraat_9.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
ens_dorpsstraat_9.pdf liggend schuur xx xx xx xx xx 1
ens_kampsedijk_26.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij xx x xx xx xx 1
ens_kampsedijk_28.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij xx x xx xx xx 1
ens_kampsedijk_9.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
dei_benedeneindseweg_14.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
dei_benedeneindseweg_10-12.pdf liggend boerderij T-boerderij xx xx xx xx xx 1
dei_bulkstraat_0bij52.pdf liggend schuurberg x x xx xx xx 1
dei_deilsedijk_17.pdf liggend woonhuis villa xx xx xx xx xx 1
dei_deilsedijk_42.pdf liggend raadhuis xx x xx x xx 1
dei_deilsedijk_27-29.pdf liggend school school met woning xx xx xx xx xx 1
dei_deilsedijk_73-75.pdf liggend raadhuis xx xx xx xx xx 1
dei_krooiweg_13.pdf liggend woonhuis villa xx x xx xx xx 1
dei_krooiweg_27.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
dei_prins_willem_alexanderstraat_1.pdfliggend schuur 0 x x xx xx 2
dei_prins_willem_alexanderstraat_0.pdfliggend transformatorhuisje x x xx xx xx 1
dei_oosteneind_3.pdf liggend boerderij T-boerderij x xx xx xx xx 1
dei_oosteneind_3.pdf liggend schuur hallehuisboerderij x xx xx xx xx 1
ens_kampsedijk_6.pdf liggend veerhuis T-boerderij xx xx xx xx xx 1
ens_lepelstraat_5.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx x 1
ens_lepelstraat_9.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij xx x xx xx xx 1
ens_molenkampstraat_4.pdf liggend school, kosterswoning xx xx xx x xx 1
rhe_lingedijk_0.pdf liggend pakhuis xx x xx x xx 1
rum_dorpsdijk_43.pdf liggend boerderij T-boerderij xx x xx xx xx 1
rum_dorpsdijk_7.pdf liggend schuur hallehuisboerderij xx xx xx xx xx 1
acq_sonsbrug_60.pdf liggend boerderij hallehuisboerderij x xx xx xx xx 1
acq_lingedijk_0bij1.pdf staand grenspaal xx 0 xx x xx 1
bee_de_paay_0.pdf liggend grenspaal x x xx xx xx 1
bee_veerweg_0.pdf liggend begraafplaats x xx xx xx xx 1
dei_oosteneind_0bij7.pdf liggend begraafplaats xx x xx xx xx 1
ens_molenkampstraat_0bij2.pdf liggend begraafplaats xx xx xx xx xx 1
met_rijksstraatweg_0bij49.pdf liggend begraafplaats xx x xx xx xx 1

06-19 grenspaal nvt x x xx xx xx 1
sculptuur op sokkelnatuurstenen beeld op gemetselde sokkelx x xx xx x 2
postkantoor x xx xx x x 2

file:///K:/Algemeen/West-Betuwe/CHWK/RGO GM/Haaften 02-15 Waalbandijk 293 Haaften.pdf02-15 gevelsteen hardstenen gevelgedenksteen met tekst: De eerste steen gelegd door kerkvoogden H. Brouwers, H.M. Brouwers, J.C. Sterrenberg 1 mei 1862.nvt xx 0 xx x xx 1



BRON OPMERKING SUBTYPE_1 VLAK
RGO aansluitende schuur alleen in hoofdvorm beschermd.eenlaags dwars geplaatst voorhuis met rieten kap.0
RGO bevat historische interieuronderdelen.anderhalflaags voorhuis met deels pannen, deels rieten kap0
RGO bevat historische interieuronderdelen.eenlaags voorhuis van middengangtype met dwarskap en afsteek aan achterzijde.0
RGO inwendig tongewelf met stalen trekstangen; aanbouw met gemeenschapsruimte uit 1997.bakstenen zaalkerk met zadeldak en rondboogvensters.0
RGO eenlaags voorhuis met gepleisterde lijstgevel en dwarskap, middengangtype.0
RGO schuur na brand opnieuw opgebouwd, zonder monumentale waarde.tweelaags dwars voorhuis van middengangtype met lijstgevel; schuur via tussenlid verbonden met voorhuis.0
RGO aangebouwde schuur niet meer aanwezig; in rgo genoemde open hooischuur waarschijnlijk niet meer aanwezig..eenlaags dwarshuis van middengangtype met lijstgevel.0
RGO veel bijzondere details in metselwerk en bij kap.eenlaags villa met samengestelde hoofdvorm en kap, erker en serre.0
RGO met moderne luchtbrug gekoppeld aan gemeentehuiscomplex uit 1989.complex samengesteld met twee en drielaags bouwdelen, gepleisterde gevels met rijke detaillering.0
RGO gebouwd als woonhuis bij stadsboerderij; interieur bevat historische elementen; voorgevel met rijke detaillering.eenlaags dwarshuis met mansardedak van middengangtype, met lijstgevel.0
RGO achterzijde sterk gewijzigd.tweelaags pand met kap van middengangtype, met bakstenen lijstgevel.0
RGO achterzijde met uitbouw met kap.tweelaags dwarspand met kap, van middengangtype, met bakstenen lijstgevel.0
RGO voorgevel in blokverband gepleisterd.tweelaags dwars voorhuis met kap, van middengangtype; achterliggende lange schuur met schilddak.0
RGO voorgevel met rijke detaillering in siermetselwerk.tweelaags pand met mansardedak en lijstgevel.0
RGO bedrijfsgedeelte in 1937 vernieuwd, getuige gevelsteen.eenlaags dwars voorhuis met kap, middengangtype; diepe achterliggende schuur met schilddak en topgevel achter.0
RGO op markante hoek.eenlaags dwars voorhuis met zadeldak, diep achterhuis met stal met dwarsdeelingang.0
RGO staat aan de rand van het dorpsplein. 0
RGO onderdeel ensemble dorpsplein; heeft dienst gedaan als pastorie.tweelaags huis van middengangtype met rietgedekt schilddak en afsteek aan achterzijde.0
RGO het complexje is in fasen verbouwd tot dorpshuis; markant naast de kerk.aan elkaar gebouwde eenlaags school met zadeldak en haaks daarop een tweelaags woning met zadeldak.0
RGO op erf van overigens gewijzigde boerderij.0
RGO op terp gelegen boerderijcomplex; lang voorerf loopt omgrachting van vroegere kasteel Goudenstein; in rgo genoemd schuurtje niet meer aanwezig?dwars geplaatst voorhuis met kap en middenlangsdeel.0
RGO markant aan dijk en Herenstraat.wit gepleisterd tweelaags voorhuis van middengangtype, met kap en bedrijfsgedeelte.0
RGO aan stoep naar de dijk gelegen.dwars geplaast voorhuis van middengangtype onder kap; deel met uitkragende hooisteek.0
RGO detailwijzigingen. dwars geplaatst voorhuis van middengangtype met kap, deel met uitkragende hooisteek.0
RGO detailwijzigingen; ontwikkeld uit hallehuisboerderij en krukhuis.dwars geplaatst voorhuis met kap en opkamer.0
RGO gemeentewapen De Cock van Haeften.rechthoekig pand met beletage en schilddak.0
RGO vormt ensemble met dorpspomp op oude dorpsbrink.op kap een koperen windwijzer in de vorm van bazuinengel; kolommen gekoppeld door opengewerkte houten balustrade.0
RGO vormt ensemble met muziektent op oude dorpsbrink.0
RGO betreft vroegere bedrijfsgedeelte van gesplitste boerderij; het woongedeelte is thans apart monument, nr.8.bedrijfsgedeelte met afgewolfde kap.0
RGO pand bezit getuige historische kelders een veel oudere oorsprong.rechthoekig woongedeelte van de vroegere boerderij, middengangtype met zadeldak.0
RGO bovenste bouwlaag is later toegevoegd.tweelaags middenganghuis met kap en onderverdieping.0
RGO intern een orgel Van Dam, 1893, een klok door Gillis Wibrans uit 1702 en een kroonlamp uit 1851-1853.toren met arkeltorentjes en spits opgenomen in oostgevel.0
RGO in 1866 na dorpsbrand herbouwd als bovenmeesterswoning, naast voormalige school.eenlaags pand van middengangtype met onderverdieping, mezzanino en kap; gevelsteen herinnert aan brand en herbouw.0
RGO eenlaags pand met mansardedak, voorhuis van middengangtype.0
RGO gebouwd als woning van schoolhoofd naast de overigens naderhand vernieuwde school.middengangtype met kap.0
RGO langgevelzijde naar de Kerklaan gekeerd.een bouwlaag met rieten wolfsdak en hooisteek.0
RGO gebouwd als blok woningen voor arbeiders van de steenfabriek.eenlaags blok geschakelde woningen onder zadeldak0
RGO gebouwd als opzichterswoning voor de steenfabriek; dakbedekking van zeldzame witte Hamerpannen.eenlaags woonhuis met zadeldak van middengangtype met onderverdieping en afgewolfd zadeldak.0
RGO op erf met leilinden en knechtenwoninkje.onderkelderd voorhuis met schilddak, achterhuis met afgewolfd zadeldak.0
RGO op erf met knechtenwoninkje en hekwerk.anderhalflaags voorhuis van middengangtype met kap, achterhuis met gewijzigde achterzijde.0
RGO eenlaags pand met mansardedak, voorhuis van middengangtype.0
RGO leilinden voor de voorgevel.eenlaags voorhuis met kap, van middengangtype; bedrijfsgedeelte met restanten hooisteek.0
RGO in de rgo vermelde kleine woning op het erf is sterk gewijzigd.eenlaags pand met afgewolfde kap, middengangtype, voorgevel met centraal dakhuis.0
RGO interieur bevat historische elementen.eenlaags onderkelderd voorhuis van middengangtype met schilddak, achterhuis met schilddak.0
RGO ensemble met aansluitende pastorie; voormalige Hervormde kerkeenlaags pand met zadeldak, dakruiter, rondboogvensters.0
RGO gebouwd als pastorie tegen de zijgevel van al bestaande Hervormde kerk.tweelaags pand van middengangtype, met lijstgevels en schilddak.0
RGO mogelijk rond 1927 verplaatst in noordelijke richting naar deze locatie.onderbouw in baksteen; vijfkante rieten kap.0
RGO onderdeel boerderijcomplex met erf, boerderij, knechtenhuisje, schuur annex knechtenhuisje, toegangspoort.voorhuis van middengangtype met dwarskap, achterhuis met afgewolfde kap.0
RGO erf met leilinden en ijzeren spijlenhek.anderhalflaags voorhuis van middengangtype met rieten kap, achterhuis met afgewolfd zadeldak.0
RGO gesitueerd in de binnenberm van de Waalbandijk, bij de voormalige grens tussen Hellouw en Haaften.0
RGO kleine molenaars(zomer)woning bij de Voorste Hellouwse Molen, een 18e-eeuwse poldermolen.eenlaags wit geschilderd pand met tussen topgevels gevat zadeldak.0
RGO intern een draaibare houten sluisdeur; brug geeft toegang tot erf Voorste Hellouwse Molen.0
RGO kleine molenaars(zomer)woning bij de Achterste Hellouwse of Laaglandse Molen, een 18e-eeuwse poldermolen.eenlaags pandje met zadeldak.0
RGO gebouwd door de Prov. Geldersche Elect.Maatschappij.eenlaags bakstenen gebouwtje met flauw hellend overstekend schilddak.0
RGO op groot erf met twee forse bomen aan weerszijden oprit.dwars geplaatst eenlaags voorhuis van middengangtype met mansardedak en rijk gedetailleerde voorgevel; diep achterhuis met mansardedak.0
RGO eenlaags onderkelderd voorhuis met dwarskap en tamelijk rijke voorgeveldetaillering;; diep achterhuis met kap met overstek.0
RGO vormt het linker deel van een grotere T-boerderij, waarvan rechter deel is vernieuwd; de schuur links heeft een woongedeelte aan voorzijde.hoog onderkelderd dwars voorhuis met kap en achterhuis; links een hallehuisvolume met zadeldak.0
RGO bevat historische interieurelementen.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak, achterhuis met kap met overstek.0



RGO is tijdelijk postkantoor geweest; opmerkelijke ligging dwars op de dijk.eenlaags pand met onderverdiepingen en parallelle zadeldaken tussen tuitgevels.0
RGO op erf met oude leilinden; intern diverse historische elementen, waaronder kelders.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak; achterhuis met afgewolfde kap.0
RGO voor de voorgevel oude leilinden.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype, met lijstgevel en dwars zadeldak; gewijzigde onderdijkse schuur.0
RGO onderdeel steenfabriekcomplexbakstenen pand met verdieping, mansardedak en grote aanbouw onder afgestoken dak.0
RGO blok volgt de kromming in de Gasthuisstraatblok van drie eenlaags arbeiderswoningen onder geknikte dwarskap; bakstenen lijstgevel.0
RGO gebouwd als schoolmeesterswoning; voorgevel met markante detaillering.eenlaags pand van middengangtype, met schilddak; voorgevel met portiek; uitbouw onder plat dak tegen linker zijgevel.0
RGO voorgevel met aangebouwde pomp en hardstenen tekstplaten.eenlaags bakstenen gebouw met pannengedekt zadeldak, haaks op straat; voorgevel met spaarvelden en oculusvenster.0
RGO voormalig rentmeestershuis; behoort tot de oudere bebouwing in Heukelum.anderhalflaags dwarshuis met zadeldak, lin blokverband gepleisterde voorgevel.0
RGO in 1973 verplaatst van erf Achterstraat 2 naar hier; bij niet monumentale boerderij.riet gedekte tentkap, gepotdekselde wanden.0
RGO gevelsteen achterzijde met naam Snellenstein.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met rietgedekt schilddak, achterhuis met rietgedekt zadeldak met wolfeind.0
RGO ligging op terp; aangebouwde bijschuur met zadeldak tussen tuitgevels.anderhalflaags voorhuis van middengangtype met rietgedekt schilddak, achterhuis met rieten kap met overstek.0
RGO rechthoekig pand met afgewolfd zadeldak en gepleisterde gevels.0
RGO gebouwd als dienstwoning bij Kasteel Neerijnen.eenlaags kleine woning met mansardedak en bakstenen gevels.0
RGO woning heeft 18e-eeuwse oorsprong; op de oostgevel sluit 19e-eeuws schoolgebouw aan.eenlaags pand van middengangtype met dwarskap.0
RGO gebouwd in 1848 tegen oudere woning; utibreiding uit 1905, verbouwd in 1981.rechthoekig bakstenen gebouw met pannengedekt zadeldak.0
RGO links van de boerderij een grote bijschuur.forse boerderij met woongedeelte van middengangtype onder rieten wolfdak, met overstek aan achterzijde.0
RGO in oorsprong 17e-eeuws, maar grotendeels 19e-eeuwse verschijningsvorm.dwarsgeplaatst voorhuis met zadeldak met hoekschoorstenen; diep achterhuis met wolfdak en overstek.0
RGO bijzondere oorspronkelijke functie als koetshuis van kasteel Neerijnen danwel voormalige brouwerij; markant aan dijk.voorhuis van twee bouwlaag met schilddak, symmetrisch ingedeelde voorgevel.0
RGO oorspronkelijke bouw vermoedelijk 1842, kreeg in 1905 huidige vorm.tweelaags voorhuis (met onderverdieping), mansardedak en middengangopzet; achterhuis met rieten kap.0
RGO voormalig brandspuithuisje aan de dijkstoep0
RGO markant aan dijk; zeldzaam dwarsdeeltype.anderhalflaags voorhuis met rietgedekt schilddak, achterhuis met rieten kap met overstek en dwarsdeelopzet.0
RGO karakteristiek dijkhuisje, kleine landarbeiderswoning.gepleisterd pand met rieten, gootloze wolfkap en klein hooisteekje.0
RGO vooral achterhuis gewijzigd; op het erf een vierroedige schuurberg.eenlaags dwars voorhuis met afgewolfde rieten kap en achterhuis met rieten kap, beide met gepleisterde gevels.0
RGO op het terrein een beukenbaag langs de erfafscheiding, een baarhuisje, grafkelder van de familie Mackay en toegangspoort.rechthoekige aanleg met centraal middenpad, orthogonale padenstructuur.x
RGO thans omgeven door woonwijk.wit gepleisterd keuterboerderijtje met afgewolfde, deels met riet gedekte kap.0
RGO op het erf een schuurberg en een waterput; bedrijfsgedeelte deels gewijzigd.dwars eenlaags voorhuis met schilddak, achterhuis met rieten kap met overstek.0
RGO aan achterzijde een thans met tussenlid met pastorie verbonden voormalig koetshuis met zadeldak; gote voortuin met ijzeren tuinhek.tweelaags pand met schilddak, brede symmetrische voorgevel met middenrisaliet en topgevel.0
RGO in deze boerderij was eerste gemeentehuis van Ophemert en herberg gevestigd.anderhalflaags dwars voorhuis met schilddak, van middengangtype, met rijke voorgevel detaillering; achterhuis met pannendak.0
RGO op het terrein een aantal belangrijke grafmonumenten, o.a. graftekens familie Mackay, burgemeester Valkis, Jacobus Domisse en familie Nahuis.terrein rond Martinuskerk, met deels bakstenen ommuring, deels smeedijzeren hekwerk.x
RGO direct naast de boerderij een grote fruitschuur.tweelaags voorhuis met schilddak, van middengangtype, achterhuis met afgewolfde kap met overstek.0
RGO middels smal tussenlid is een grote bijschuur met afgewolfde kap aan de T-boerderij gekoppeld.anderhalflaags dwars voorhuis met schilddak, bakstenen voorgevel, middengangtype, achterhuis met riet gedekte wolfkap en overstek.0
RGO markante kleine keuterboerderij.wit gepleisterde gevels, dwars voorhuis met riet gedekt schilddak, achterhuis met afgewolfde rieten kap met overstek.0
RGO eerste steen 04-10-1923 door Joh.Jac. Formijne; zou burgemeesterswoning zijn geweest.samengestelde kleine villa met een- en tweelaags bouwdelen met kap, serre en bakstenen gevels met markante detaillering.0
RGO rechts, evenwijdig aan de boerderij, sluit een grote bijschuur met zomerhuis met zadeldak aan.breed anderhalflaags voorhuis met riet gedekt zadeldak en bakstenen gevels met pilasterstellingen; achterhuis met rieten kap en overstek.0
RGO op erf met bruggetje; datering boerderij volgens eigenaar.gepleisterde kleine boerderij met afgewolfd en met riet gedekt zadeldak.0
RGO het voormalige raadhuis van Opijnen.eenlaags pand met schilddak, voorzijde met rechts een risaliet met trapgevel; gevels met diverse bijzondere details.0
RGO details veranderd; in rgo genoemde schoolmeesterswoning niet meer aanwezig?T-vormig eenlaags gebouw met zadeldaken.0
RGO staat aan eind hoofdpad historische kerkhof ten zuiden van de N.H. kerk.wit gepleisterd rechtgoekige pandje et lessenaarsdak en afdak.0
RGO woning tegen talud Waaldijk.anderhalflaags dwarshuis van middengangtype met zadeldak, middenrisaliet met dakhuisje en onderverdieping.0
RGO tegen dijktalud gebouwde woning, met terras aan voorzijde.eenlaags dwars woonhuis met mansardedak en onderverdieping.0
RGO uit hallehuisje en krukhuis ontwikkeld T-boerderijtje.eenlaags voorhuis met rietgedekt schilddak, achterhuis met rietgedekte kap met overstek.0
RGO voorhuis met decoratieve details bij speklagen,. boogvelden en portiek.anderhalflaags voorhuis van middengangtype met rijke detaillering; achterhuis met rieten wolfkap en overstek en afsteek.0
RGO op erf met leilinden en notenboom; rechts naast de boerderij een knechtenwoning annex stal.anderhalflaags voorhuis met rietgedekt schilddak, achterhuis met rieten wolfdak en overstek.0
RGO staat op erf RM boerderij Zandstraat 44; verbouwd.vierroedige schuurberg met rieten kap en uitbouwen.0
RGO achterhuis is ouder dan het voorhuis; voorgevel met fraai houten fries.eenlaags dwars voorhuis met portiek, kroonlijst pannengedekt zadeldak; achterhuis met afgewolfd dak met overstek.0
RGO op het erf twee schuurbergen en een schuur die rijksmonument zijn (522053).anderhalflaags voorhuis met middengangtype met rieten schilddak, achterhuis met rieten wolfdak met overstek.0
RGO staat op gewapend betonnen poten op dijktalud.bakstenen gevels en zinken kap.0
RGO gesitueerd aan dijkvoet; gebouwd als dijkmagazijn polder Spijk, later vrieshuis.tweelaags bakstenen gebouw met pannengedekt zadeldak.0
RGO voormalig Districtshuis van Polderdistrict Tielerwaard.tweelaags blokvormig middenganghuis met schilddak, bakstenen lijstgevels en voorgevel met middenrisaliet en balkon.0
RGO gewijzigd achterhuis.anderhalflaags voorhuis met pannengedekte dwarskap, ingekort achterhuis.0
RGO pand markeert stoep naar de dijk;tegen achterzijde van T-vormig pand is koetshuis aangebouwd.0
RGO op erf stond grote schuur tbv mandenmakerij, fundering nog aanwezig.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype onder dwars zadeldak; achterhuis met afgewolfde kap.0
RGO vermoedelijk veel oudere kern; details gewijzigd.anderhalflaags dwars voorhuis met rieten schilddak en achterhuis met deels rieten kap met groot overstek.0
RGO erf toegankelijk via ijzeren toegangshek tussen gemetselde posten.eenlaags dwars voorhuis met afgewolfd en met riet gedekt zadeldak, achterhuis met rieten wolfdak en overstek.0
RGO voormalig Nederlands Hervormd dorpsschooltje, nabij kerk; uitbreiding aan linker zijde uit 1976 valt niet onder de bescherming.rechthoekig gebouw met zadeldak, gevels met gepleisterde hoekpilasters; gevelsteen.0
RGO mogelijk oude kern, bijzonder type vanwege rondboogvensters.eenlaags pand met grote afgewolfde kap met overstek achter; wit gepleisterde gevels.0
RGO gebouwd als gemeentehuis van Vuren in 1806; opvallend rijke gedecoreerde gepleisterde gevels.langs de dijk gelegen pand met afgewolfde pannengedekte kap en in blokverband gepleisterde gevels.0
RGO ensemble van erf met boerderij, bijschuur, open kapschuur en waterput.anderhalflaag woongedeelte met krukvorm, en met riet gedekt schilddak met diepe afsteek links; achterhuis met afgewolfde kap met overstek.0
RGO achterhuis is vermoedelijk ouder dan het middels een gevelsteen 1891 gedateerde voorhuis; herbouwde schuurberg; deze is volgens de rgo niet meer beschermd..eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met pannengedekt zadeldak; achterhuis met rietgedekte kap met overstek.0



RGO achterhuis was vroeger een bakkerij, gewijzigd; in het voorhuis was in verleden ook een dorpswinkel.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype, mt schilddak, bakstenen gevels met hoekpilasters en middenrisaliet en dakhuis.0
RGO markant terzijde van weg, erf met linden.wit gepleisterd krukhuisje met riet gedekte kap, achter met wolfeinde.0
RGO markant in de scherpe bocht in de Gasthuisstraat.eenlaags wit gepleisterde hallehuisboerderij met riet gedekte afgewolfde kap.0
RGO gevelsteen met naam SCHUILKERKE; in deze regio zeldzaam type.rustieke samengestelde bouwmassa, bakstenen gevels en gevarieerde rieten kap.0
RGO aan achterzijde sluit forse vijfroedige schuurberg met rieten kap aan; driezijdige gemetselde aankappingen.eenlaags pand met mansardedak, voorhuis van middengangtype, voorgevel met decoratieve speklagen.0
RGO baarhuisje op de Nieuwe Begraafplaats in Varik, in zichtas hoofdpad- en entree.0
RGO toegangspoort van de Nieuwe Begraafplaats in Varik.poort bestaat uit een dubbel ijzeren toegangshek tussen forse gemetselde posten met tentdakvormige bekroningen; gevelsteen.x
RGO typische dijkwoning met aanmerkelijk niveauverschil tussen voor- en klein achterhuis.anderhalflaags voorhuis met dwars schilddak met hoekschoorstenen.0
RGO oorspronkelijk een woonhuis met rechts een cafewinkelruimte; topgevel met bijzondere detaillering.samengesteld pand met schilddak met topgevelrisaliet links en onderverdieping.0
RGO markant in bocht aan dijkvoet, bij kerk.voorhuis met rieten kap, afslutiend op topgevel, achterhuis met rieten kap.0
RGO pand met verschillende historische functies, markant aan dijkstoep.eenlaags voorhuis met afgewolfd pannendak, achterhuis met dito kap en onderverdieping.0
RGO oorspronkelijk gebouwd voor de dorpsdokter, later gebruikt als gemeentehuis voor de gemeente Varik.samengestelde kleine villa met tussenlid en koetshuis, beide met zadeldaken.0
RGO gebouwd als burgemeesterswoning.villa op samengestelde plattegrond, tweelaags massa met ver overstekend schilddak, entree onder luifel, uitbouw met loggia.0
RGO op het erf een oudere schuur/garage, eveneens beschermd als gm.tweelaags pand met samengestelde kap, voorgevel met imitatievakwerktopgevel.0
RGO oude kerkhof is rond 1835 verhoogd, waarna opnieuw begraven is; nog 26 grafstenen aanwezig, waaronder enkele met ijzeren hekken; ijzeren toegangshek.kerkhof met toegangshek en grafmonumenten.x
RGO markant gesitueerd bij stoep; in 2001 gerestaureerd.0
RGO omhaagd erf, met achter de boerderij een vierroedige schuurberg.wit gepleisterd boerderijtje met bakstenen voorgevel en met riet gedekt zadeldak met wolfeinden.0
RGO voorhuis van iets jongere datum (circa 1900-1910); aangebouwd zomerhuis rechts; voorerf met ijzeren tuinhek en leilinden.tweelaags dwars voorhuis met schilddak, achterhuis met rieten kap met groot overstek; zomerhuis met zadeldak.0
RGO op erf met ijzeren spijlenhek en verbouwde vierroedige schuurberg.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met rieten schilddak, achterhuis met rieten kap met overstek.0
RGO omhaagd erf met oude fruitbomen; vermoedelijk oude kern.anderhalflaags dwars voorhuis met riet gedekte kap, aan straatzijde met tuitgevel, gepleisterd in blokverband; achterhuis met rieten kap met overstek.0
RGO op erf aan stoep, met linden.voorhuis met dwars rietgedekt schilddak, gewijzigd achterhuis met riet gedekt wolfdak met overstek.0
RGO op het voorerf een grote beuk en een ijzeren spijlenhek; links achter een niet in de rgo vermelde vierroedige schuurberg.anderhalflaags dwars voorhuis met afgewolfde rieten dak, achterhuis met rieten kap met wolfeind.0
RGO op het erf, direct aansluitend op bedrijfsgedeelte een vijfroedige schuurberg.anderhalflaags dwars voorhuis met pannengedekt zadeldak, achterhuis met grotendeels rietgedekte kap.0
RGO toegangshek wordt genoemd in de RGO van het pand Raadhuisplein 1.dubbel draaihek en reeks vaste hekken tussen reeks in hoogte oplopende gemetselde hekpijlers, de middelste met lantaarns.x
RGO op terrein ommuurde kerk bij de Hervormde kerk; toevluchtsplaats bij overstromingen.x
RGO terpencomplex bestaande uit twee terpen, waarop oude boerderij Karnheuvel stond, gesloopt in 1910.x
RGO grafhuisje familie Dutry van Haaften, gebouwd naast de begraafplaats van Haaften. Mr. Jacob Dutry van Haaften was Ambachtsheer.wit gepleisterd huisje in vorm Egyptisch mausoleum.0
RGO gesitueerd op de vroegere gemeentegrens tussen Haaften en Tuil.0
RGO de zerk ligt aan de zuidwestzijde van de Hervormde kerk van Haaften, binnen het omheinde "kerkhof"; wapenschild verwijst naar familie De Cock van Haaften.grafzerk zonder opschrift, met wapenschild binnen ovaalvormige omlijsting.0
RGO gesitueerd in de zomerkade van de Crobsche Waard te Hellouw; het gemaaltje dateert uit circa 1930; restanten mechaniek aanwezig.bakstenen gebouwtje; nabij een klein sluisje en halfcirkelvormige boogbrug met vleugels.0
RGO toegangspoort tot kerk, aula en voormalige school, en hek langs de Gerestraat, het kerkhof en de school in Heesselt.x
RGO deel omheining aan noord- en westzijde kerkhof Heesselt.0
RGO sluis in de zomerkade van de Heeseltse uiterwaarden.0
RGO onderdeel boerderijcomplex Kortgraaf 29, staat rechts ter zijde van de boerderij.eenlaags gebouwtje met zadeldak.0
RGO onderdeel boerderijcomplex Kortgraaf 33; staat rechts opzij op het erf.eenlaags pandje met zadeldak.0
RGO onderdeel boerderijcomplex Kortgraaf 33.smeedijzeren tuinhek met kleine en grote poort, de laatste met gemetselde posten.x
RGO onderdeel boerderijcomplex Kortgraaf 36.dubbel ijzeren draaihek tussen twee gepleisterde veelhoekige posten.x
RGO terrein met terp van het voormalige adellijke huis Hellouw; het 18e-eeuwse huis verving het in 1709 verwoeste Hellouw of 't Spijkertje.x
RGO staat achter op het erf van de T-boerderij Waalbandijk 35.0
RGO onderdeel boerderijcomplex met erf, boerderij, knechtenhuisje, schuur annex knechtenhuisje, toegangspoort.eenlaags huisje met zadeldak en schoorsteen.0
RGO onderdeel boerderijcomplex met erf, boerderij, knechtenhuisje, schuur annex knechtenhuisje, toegangspoort.eenlaags gebouwtje met zadeldak.0
RGO tot paardenstal verbouwde hooiberg, schuin achter de boerderij.stenen onderbouw, gepotdekselde bovenbouw.0
RGO staat achter de boerderij; deels gewijzigd.0
RGO staat op het erf links van de boerderij.eenlaags rechthoekig gebouwtje met zadeldak en gepleisterde gevels.0
RGO behoort bij voormalige directeurswoning Waaldijk 20.eenlaags langgerekt pand met zadeldak en overstekken.0
RGO erf met ijzeren spijlenhekken en koetshuis-paardenstal.eenlaags pand met onderverdieping en schilddak, middengangtype; voorzijde met lijstgevel en groot dakhuis met fronton.0
RGO restant van toegangshek bij oprijlaan voormalig kasteel Frissenstein.twee gemetselde kolommen bekroond door natuurstenen haardstukken (leeuwen) uit het voormalige kasteel; ijzeren draaihek.x
RGO ensemble met nabijgelegen molencomplex Achterste Hellouwse Molen; brug over de Zijvang en in de kade langs de Haaftense Molenvliet.sluis met dubbele gedrukte bakstenen boogbrug.0
RGO begin 20e eeuw tot koetshuisje verbouwde kapel; straatgevel nieuw opgetrokken.eenlaags pand met dwars zadeldak; gewijzigde ingang met dubbele deur in zijgevel.0
RGO gebouwd als burgemeesterswoning; voorgevel met rijke detaillering; langs voortuin een ijzeren spijlenhek op gemetselde voetmuur met ezelsrug.tweelaags pand met schilddak, voorgevel met lijst en centraal dakhuis.0
RGO vermoedelijk de omgrachte verhoogde locatie van het verdwenen Huis Tieflaar.buitenste gracht en verhoogde terrein grotendeels aanwezig.x
RGO op erf van grote T-boerderij; opschrift op voorgevel "H. van Housselt, juli 1926".rechthoekige schuur met zadeldak en geknikte dakvoet, gepleisterde zijgevels en houten voorgevel.0
RGO terrein van vermoedelijk het oorspronkelijke Huis Neerijnen; 45x45 meter, circa 1,5 meter boven maaiveld uitstekend; binnenste gracht met uitzondering voorzijde nog aanwezig.verhoogd terrein met gracht.x
RGO bijschuur van grote hallehuisboerderij, staat direct links van de boerderij.eenlaags schuur van hallehuistype met rieten wolfdak.0
RGO terp met restanten van het Waardmanshuis, dat mogelijk rond 1825 is gebouwd; gesitueerd in de Waardenburgse Rijswaard, aan een pad in het verlengde van de Voorstraat in Neerijnen.x
RGO opschrift: Hiern of Waardenburg. 0
RGO ligt direct achter de kleine T-boerderij in bocht weg.vierroedig type met rieten tentdak en houten roeden, deels gepleisterde, deels houten gevels.0
RGO alleen de vier roeden nog oud; verbouwd voor erfgoedlogies.vierroedig type met houten roeden en rieten kap.0
RGO op erf bij recent woonhuis; op erf tevens een bakhuisje; de in rgo vermelde hooiberg is niet meer aanwezig.eenlaags bakstenen keuterijtje met afgewolfde rieten kap.0



RGO op erf bij tot schuur verbouwde keuterij.rechthoekig pandje met zadeldak.0
RGO staat direct naast de T-boerderij uit 1915.rechthoekige schuur met zadeldak.0
RGO terp van de voormalige boerderij Avenhaar, herkenbaar als verhoogd terrein met bossages.x
RGO in de binnenberm van de Waalbandijk, hoek Molenstraat.0
RGO stichtingsteen van de nieuwe Christelijke Naai- en Zondagsschool; naaischool, zondagschool en breischool werden in 19e eeuw gesticht op initiatief van Baron Mackay en Ds. Voorhoeve.marmeren gedenksteen.0
RGO bruggetje geeft toegang tot het erf van kleine hallehuisboerderij.vaste brug met stenen pijlers en ijzeren stangen.0
RGO de tuinmuur behoorde bij het erf van de in 1937 gesloopte pastorie van de Hervormde kerk van Opijnen; het muurdeel langs de Waaldijk is in 1996 afgebroken; oude schuur is vermoedelijk gesloopt.bakstenen muur met muurdammen en ezelsrug.x
RGO terrein en gedeeltelijke slotgracht van het verdwenen Huis Opijnen, circa 1300 gesticht door Hendrik de Cock; thans de algemene begraafplaats van Opijnen.verhoogd terrein met aan drie zijden een gracht.x
RGO toegangspoort tot de begraafplaats ten zuiden van de N.H.kerk van Opijnen.op gemetselde brug geplaatste poort, bestaande uit twee bakstenen kolommen en dubbel ijzeren draaihek.x
RGO gedeeltelijk leesbaar opschrift "Opijne Heessel...Den Ham Bommel...1789".0
RGO aan de achterzijde een stalruimte; staat rechts van de boerderij Zandstraat 33.eenlaags bakstenen gebouwtje met pannen gedekt zadeldak.0
RGO een van samenstelling van drie eenvoudige veestallen in open weiland; twee bij elkaar, de ander 350 meter zuidelijker.overkragend pannendak met rode oudhollandse pannen.0
RGO een van samenstelling van drie eenvoudige veestallen in open weiland; twee bij elkaar, de ander 350 meter zuidelijker.overkragend zadeldak met pannendekking.0
RGO een van samenstelling van drie eenvoudige veestallen in open weiland; twee bij elkaar, de ander 350 meter zuidelijker.overkragend zadeldak met pannendekking.0
RGO voormalig gemaal tussen wiel en dijk; jongere aanbouwen; sporadisch zijn restanten gemaal herkenbaar; aanpalend twee bruggen.0
RGO gebouwd als uitwateringssluis en inlaatsluis bij het gemaal tbv de polder Spijk.koker- of duikersluis0
RGO terrein van het voormalige Huis Tuil of Nieuw Klingelenburg; huis is in 18e eeuw afgebroken; hek met pijlers met opschriften NIEUW en KLINGELENBERG.terrein met toegangshek en gracht, tevens funderingsresten.x
RGO op het terrein nog twee hardstenen grafzerken: familie Boellaard van Tuyl (Heer van Herwijnen, burgemeester van Tuil) uit 1859 en graf Gerlacius Ribbius (1871).rechthoekig terrein, deels afgesloten met smeedijzeren hek.x
RGO verbouwd tot kantoor; staat rechts achter de T-boerderij.gepleisterde onderbouw, houten bovenbouw.0
RGO op erf direct achter hallehuisboerderijtje.0
RGO uitgereikt als eerste prijs aan de wagenbouwers uit Varik en Heesselt bij het fruitcorso in 1962.0
RGO staat op erf van de villa Eikenstein uit 1913.bakstenen schuur met afgewolfd zadeldak; voorgevel met twee garagedeuren.0
RGO kerk is vanwege preekstoel uit 1660 beschermd als rijksmonument; voortuin met ijzeren toegangshek tussen bakstenen posten.bakstenen gebouw, zadeldaken met leidekking; toren met naaldspitsje.0
RGO op vroegere grens tussen Varik en Ophemert, in binnenberm Waalbandijk; opschrift: VARIK 1836.0
RGO op erf van oude krukhuisboerderij.houten bijschuur met riet gedekte kap met wolfeinden.0
RGO 09-20, 09-23 en 09-24 vormen een geheel; betreft gracht van voormalige Huis Hondswinkel, gesticht in de 16e eeuw, gesloopt in 1732.gracht langs twee zijden kasteelterrein.x
RGO oorspronkelijke hallehuis in begin 20e eeuw tot krukhuis uitgebouwd; op mooi erf met hagen en fruitbomen; via tussenlid verbonden met kleine schuur.L-vormig pand met riet gedeke kap met wolfeind achter.0
RGO verspringend geschakeld op erf aan de dijk; schoolplein en voortuin met ijzeren spijlenhek.T-vormige school met zadeldaken, eenlaags woning met schilddak en symmetrische voorgevel.0
RGO aangelegd op voormalige vloedberg/vloedheuvel; op het terrein graven de Van Pallandts en van verschillende burgemeesters van Neerijnen.omgracht terrein met formele aanleg, gepleisterd baarhuisje, toegangshek, diverse historische graven en monumentale bomen.x
RGO behoorde bij het landhuis Molenzicht.rietgedekt speelhuisje op rechthoekig grondplan; kap met groot overstek.x
RGO aan Oude Culemborgsche Vaart, getuige sluitsteen in boog gedateerd 1781.sluis met halfcirkelvormige boogbrug met stenen gewelf, originele draaibare sluisdeur.0
RGO eindpunt van de Oude Culemborgsche Vaart, grotendeels gegraven in 1474, maar dit deel is uit 1598.watergang met herkenbare kade aan de westzijde.0
informatiepaneel ter plekkevormt ensemble met kolenschuur.tweebeukig wit geverfd bakstenen gebouw met ijzerne ramen en zadeldak.0
informatiepaneel ter plekkekolenloodsje bij het stoomgemaal van Asperen.houten loodsje met pannengedekt zadeldak.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwandeenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak en in blokverband gepleisterde voorgevel; diep achterhuis met schilddak.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; voorhuis met dubbele bewoning.eenlaags dwars voorhuis met lijstgevel en zadeldak, diep achterhuis met zadeldak.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; achter sluit een diepe wagenschuur aan met gebintconstructie en pannendak.eenlaags voorhuis met lijstgevel, dwars zadeldak en diep achterhuis met zadeldak; ingang met klassieke omlijsting.0
bagviewer.nl gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; voorgevel met fraai siermetselwerk..eenlaags woning met samengestelde kap met wolfeinden, voorgevel met risaliet, portiek en erker.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; rechts onderkelderd.eenlaags dwarshuis met zadeldak, in blokverband gepleisterde lijstgevel met oude details.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; voorhuis met mogelijk laatmiddeleeuwse kern, oud metselwerk in zijgevel.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype, met zadeldak, gepleisterde zijgevel; achterhuis met zadeldak.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; voorhuis met dubbel gebruik, woonhuis en winkel; waarschijnlijk oude kern.eenlaags dwars voorhuis met pannengedekt zadeldak, in blokverband gepleisterde voorgevel met omlijste ingangen; achterhuis met zadeldak.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; voorhuis grote stadsboerderij.tweelaags dwarshuis van middengangtype, met zadeldak tussen topgevels, lijstgevel met klasieke voordeuromlijsting.0
bagviewer.nl gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; mogelijk oudere kern.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak, lijstgevel, oude dakkapellen.0
veldwerk gaaf onderdeel aaneengesloten gevelwand; mogelijk oudere kern.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype, met zadeldak en diep achterhuis met zadeldak.0
veldwerk bouwhistorisch interessant; links onderkelderd, bijzondere kozijnen met schouderbogen, mogelijk 18e-eeuws.eenlaags, deels onderkelderd dwarshuis met zadeldak en gepleisterde gevels.0
Groningen, C. van (1989). De Vijfheerenlanden met Aperen, Heukelum en Spijk.huidige pomp is een reconstructie uit 1980 van de oude, die wat meer naar achteren stond.bakstenen pomp met tentdakje.0
bagviewer.nl in de voorgevel is groen kruis aangracht, samengesteld uit vijf tegels.tweelaags hoekpand met schilddak en bakstenen gevels met roedenramen.0
veldwerk bij entree Voorstraat.eenlaags dwarshuis van middengangtype, met zadeldak, lijstgevel, fraaie omlijste ingang en iets jongere erker.0
veldwerk kerkhof ten zuiden van de Hervormde of St. Catharinakerk; oudste grafsteen uit 1829, vermoedelijk is toen de begraafplaats in gebruik genomen.ommuurd (deels met vernieuwde muur) kerkhof met collectie staande en liggende hardstenen graftekens.x
veldwerk onderdeel markant straatbeeld Minstraat.eenlaags dwarshuis van middengangtype met zadeldak; verzorgd gedetailleerde voorgevel.0
veldwerk onderdeel markant straatbeeld Minstraat; linker deel is onderkelderd met opkamer.eenlaags dwarshuis met zadeldak, lijstgevel en omlijste ingang.0
veldwerk voorhuis met opzet representatief herenhuis; veel markante details; ook recente uitbreidingen; voortun met spijlenhek.tweelaags blokvormig voorhuis met schilddak, lager achterhuis met zadeldak.0
bagviewer.nl markente ligging evenwijdig aan straat.eenlaags pand met dwars woonhuis en bedrijfsgedeelte met langsdeel onder zadeldak.0
veldwerk markant op hoek Waterpoort / Hoge Minstraat.eenlaags dwarshuis met zadeldak en in blokverband gepleisterde gevels; achterste deel met plat dak.0
bagviewer.nl kleinschalig woningtype uit late 19e eeuw, vrij zeldzaam.eenlaags huisje met zadeldak met nok haaks op straat; links voor onderkelderd.0
veldwerk bijzonder type. dwars woonhuis en bedrijfsgedeelte/stal met rondboogvensters onder dwarskap; parallel een smaller bouwdeel met dwars zadeldak.0
veldwerk bijzonder type; serre tegen zijgevel achterhuis.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak, lijstgevel en ingang met klassieke omlijsting; driebeukig achterhus met verhoogd middendeel.0
veldwerk achter de woning een bedrijfsruimte/schuur met mansardedak.eenlaags woning met tentdak, bakstenen gevels met decoratieve details bij vensters en rondboogportiek.0
veldwerk mogelijk het voorhuis van een vroegere stadsboerderij; waarschijnlijk oudere kern aanwezig.eenlaags dwars woonhuis van middengangtype met zadeldak en in blokverband gepleisterde gevels; ingang met klassieke omlijsting.0



veldwerk fraai gesitueerd in park bij het voormalige raadhuis van Asperen.0
veldwerk betreft het middelste bouwdeel van dit langgerekte complex tussen Voorstraat en Stadswal.bedrijfshal met sheddak en zijgevel met doorgaande vensterstrook met ijzeren ramen.0
veldwerk de begraafplaats is naar het zuiden toe vergroot.eenvoudig omgracht terrein met orthogonaal padenstelsel en sobere inrichting.x
https://jck.nl/nl/page/leerdamop het kleine terrein zijn nog zeven oude zerken aanwezig, daterend van 1870 tot 1911.terrein omgeven door heg en toegankelijk via ijzeren spijlenhek.x
veldwerk mogelijk oude kern; voorgevel met interessante oude details.eenlaags onderkelderd dwarshuis met zadeldak tussen topgevels.0
veldwerk vermoedelijk gebouwd als stadsboerderij; gaaf.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met bakstenen lijstgevel; achterhuis met zadeldak.0
veldwerk markante gave winkelpui met venster met glas-in-loodbovenlichten tussen steunbeertjes van geglazuurde steen.samengesteld eenlaags pand met schiddak met overstek en historische winkelpui.0
veldwerk zeldzaam type, qua opzet en vormgeving.tweelaags dubbele woning met plat dak, symmetrische voorgevel met schoorsteenaccenten en erkers aan weerszijden van ingangen.0
veldwerk mogelijk oorspronkelijk een stadsboerderij; heeft oudere kern.eenlaags dwarshuis met schilddak met topgevel links, haaks daarop een achterhuis met schilddak.0
Groningen, C. van (1989). De Vijfheerenlanden met Aperen, Heukelum en Spijk.op zijn minst 18e-eeuwse oorsprong; voorbeeld van historische horecagelegenheid.eenlaags, deels onderkelderd dwarshuis met zadeldak, opkamer en oude geveldetails.0
veldwerk markant op hoeklocatie.wit geverfd eenlaags dwarshuis met zadeldak tussen topgevels.0
veldwerk op het terrein nog een aantal historische graven; in het bijzonder te noemen de grafkelder van de familie Fabricius van Heukelum.deels omhaagd, deels ommuurd kerkhof, met aan zijde Torenstraat ijzeren hekwerk op gemetselde voetmuur en dubbel toegangshek.x
veldwerk wagenschuur staat achter Gasthuisstraat 13 maar is zichtbaar vanuit de Torenstraat; verkeert deels in matige technische toestand.houten wagenschuur met pannengedekt zadeldak en gebintconstructie.0
veldwerk mogelijk oudere kern.eenlaags dwars voorhuis met lijstgevel en zadeldak, die achterhuis met zadeldak.0
veldwerk voorgevel gemetseld in staand verband.anderhalf laags dwarshuis met zadeldak.0
bagviewer.nl raamdetaillering en dakkapellen gewijzigd; typerend voor de vroege naoorlogse periode.eenlaags blok van vier geschakelde woniongen onder een dwars zadeldak.0
bagviewer.nl raamdetaillering en dakkapellen gewijzigd; typerend voor de vroege naoorlogse periode.eenlaags blok van vier geschakelde woningen onder een zadeldak0
veldwerk staat in klein plantsoen met bestraat pleintje; wapen van Heukelum aangebracht op de podiumachterwand.bakstenen wangen en borstwering podium, houten kap op stalen kolommen.0
bagviewer.nl gave dubbele woning staat naast grote landbouwschuur.eenlaags dubbele woning met samengesteld schilddak, roedenramen en rondboogdeuren.0
veldwerk omstreeks 1970 gestichte begraafplaats buiten de kom van Heukelum.x
https://www.koornwaard.nl/over-ons/geschiedenisgebouwd als arbeiderswoningen op het terrein van steenfbariek De Koornwaard (gesticht in 1850; hoofdvorm gewijzigd door verhogen van voorgevel.lang symmetrisch blok eenlaags woningen met dwars zadeldak, met middenrisaliet met steekkap met diep overstek.0
https://www.koornwaard.nl/over-ons/geschiedeniswerd in 1925 gebouwd ter vervanging van een oudere schoorsteen; onderdeel van steenfabriek De Koornwaard; zeldzaam bouwtype in West-Betuwe.ronde gemetselde fabrieksschoorsteen met ijzeren manchetten.0
https://gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=90poldergemaal voor bemalingsgebied voormalige polders Gellicum, Rumpt, Hellouw, Herwijnen en Asperen, lozend op Linge; intern een elektromotor en verticale schroefpomp.bovenbouw gemaal bestaat uit markant gebouw met betonskelet, geplooid dak en bakstenen zijgevels.0
veldwerk dienstwoning met aangebouwd transformatorhuis, behorend bij het Poldergemaal De Laar; ensemblewaarde.tweelaags woning en trafo onder een asymmetrisch zadeldak.0
veldwerk kerkhof aan noordzijde van Hervormde kerk is het oudste deel; in naoorlogse periode aanzienlijke uitbreiding aan oostzijde.deels omgrachte eenvoudige begraafplaats met formele indeling; bij het oude gedeelte een ijzeren spijlenhek en toegangspoort met gemetselde pijlers.x
veldwerk markant aan dijk; leilinden voor de voorgevel.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak; achterhuis met zadeldak.0
veldwerk markant tegen dijkkruin; achterhuis met onderbouw; mogelijk gewijzigd.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met rieten zadeldak, diep tweelaags achterhuis met rieten schilddak.0
veldwerk achterhuis met dwarsdeelopzet en bijzondere gevelindeling en venstervormen.eenlaags dwars voorhuis met zadeldak, deels gemetseld in gele steen; achterhuis met schilddak.0
veldwerk op erf bij boerderij Zuiderlingedijk 91a-93; deels gewijzigd.tweebeukige schuur met asymmetrisch zadeldak met afsteek achter, deels houten deels bakstenen gevels.0
https://www.gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=225poldergemaal voor bemalingsgebied Gorinchem, Vuren, Herwijnen en omgeving, lozend op Linge; intern een elektromotor en verticale schroefpomp.bovenbouw gemaal bestaat uit markant gebouw met betonskelet, geplooid dak en bakstenen zijgevels.0
veldwerk veel bouwsporen in de voorgevel.eenlaags bouwmassa met dwars, met riet gedekt zadeldak.0
veldwerk pand staat op onderbouw in waterpartij, met ophaalbrug en poort.samengesteld pand met verschillende eenlaags bouwdelen met schilddaken.0
veldwerk recent aangelegde begraafplaats aan de zuidrand van Spijk.x
https://www.ad.nl/rivierenland/de-leuve-hoeve-van-ruine-tot-oase-voor-rustzoekers~a179db3e/de boerderij werd in 1941 gebouwd ter vervanging van een boerderij die in 1939 was afgebroken op last van het Ministerie van Defensie. Het gebouw lag in het schootsveld van Fort Vuren. De firma W. van Arkel voerde het plan uit.voorhus en achterhuis onder afgewolfde, met pannen gedekte kap.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=00842tot woning verbouwd restant van de in 1878 naar hier verplaatste windmolen, een van de ondermolens van de polder Herwijnen; grotendeels gesloopt in 1937.achtkante onderbouw molen met jongere rieten kap.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote dubbele schuur met twee zadeldaken.0
bagviewer.nl direct aan de weg gelegen kantoorgebouw van Sonacfabriek; op het terrein meer gebouwen uit jaren 60.rechthoekig tweelaags kantoorgebouw met plat dak en vliesgevel.0
bagviewer.nl typische dijkwoning met aanmerkelijk niveauverschil tussen voor- en klein achterhuis.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
veldwerk staat op erf van gewijzigde boerderij uit de jaren 1960.drieroedige hooiberg met ijzeren roeden en plaatijzeren kap.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
https://www.vuren.info/vuren/regio/67-radarpost-herwijnenin 1971 in gebruik genomem radarpost tbv het luchtverkeer voor de Luchtverkeersleding Nederland; deed dienst tot 2012; sinds 2016 neerslagradar KNMI..betonnen toren met radarplateau; bakstenen bijgebouwen van een bouwlaag met plat dak.0
bonas.nl/archiwijzerde boerderij werd in 1941 gebouwd ter vervanging van een boerderij die in 1939 was afgebroken op last van het Ministerie van Defensie. Het gebouw lag in het schootsveld van Fort Vuren. De firma W. van Arkel voerde het plan uit.eenlaags pand met afgewolfd zadeldak met pannendekking.0
bagviewer.nl boerderij werd in 1941 gebouwd ter vervanging van een boerderij die in 1939 was afgebroken op last van het Ministerie van Defensie. Het gebouw lag in het schootsveld van Fort Vuren. Firma W. van Arkel voerde plan uit. B. van den Bovenkamp was ontwerper.L-vormige opzet met forse rieten kap; het dwarse voorhuis heeft links een zijtopgevel.0
https://reliwiki.nl/index.php/Vuren,_Mildijk_119_-_ThaborkerkHervormde kerk op hoeklocatie aan doorgaande weg in het dorp; kerk beschermd vanwege een preekstoel met koperen lezenaar (RM nr.38173).zaalkerk met samengestelde asymmetrische kap met lichtbeuk en vrijstaande veelhoekige toren0
bonas.nl/archiwijzermogelijk de volgens systeem Libo (van Durox) gebouwde proefbungalow, ontwerp van Van Tijen.samengestelde woning met een- en tweelaags bouwdelen en platte daken.0
https://www.vuren.info/industrie/steenfabrieken/steenfabriek-heuff-vurende steenfabriek Heuff en Co werd in 1895 opgericht.; in 1991 bedrijf gestaakt en grotendeels gesloopt, op delen ringoven en schoorsteenpijp na.bakstenen ringoven en 60 meter hoge bakstenen schoorsteenpijp.0
https://reliwiki.nl/index.php/Vuren,_Waaldijk_125_-_Dijkkerkjegebouwd als Hervormde kerk, sinds 1979 buiten gebruik, nu woonhuis.rechthoekige zaalkerk met zadeldak en klokkentorentje boven voorgevel aan de dijk.0
veldwerk poort met gepleisterde pijlers en dubbel ijzeren draaihek; op het terrein nog enkele oude graven.deels omslote omhaagde begraafplaats met centraal middenpad en poort.x



veldwerk details deels veranderd.eenlaags dwars voorhuis met zadeldak tussen topgevels, achterhuis met zadeldak en dwarsdeelingang onder opgewipt dak.0
veldwerk waarschijnlijk voorhuis T-boerderij; het achterhuis is vernieuwd.eenlaags dwarshuis van middengangtype, met zadeldak.0
veldwerk voorgevel gaaf, hoofdvorm door dakkapellen aangetast, zijgevels geheel gewijzigd.eenlaags pand met afgewolfd en met riet gedekt zadeldak.0
veldwerk details in stijl vernieuwd, achterhuis gewijzigd.eenlaags, links onderkelderd voorhuis met dwars zadeldak, achterhuis met zadeldak.0
https://reliwiki.nl/index.php/Bestand:Herwijnen_GK_Gld.jpgligging op ruim, deels omhaagd terrein met tuinaanleg en parkeerplaatsen; typerend voor sobere kerkarchitectuur rond 1970.uit verschillende geschakelde blokvormige volumes samengesteld complex met vrijstaande toren.0
bagviewer.nl vermoedelijk als fruitschuur met klein- of pluimveestal gebouwd; zeldzaam type.eenlaags pand met mansardedak, bakstenen gevels.0
veldwerk voorhuis middels ankers gedateerd 1745; achterhuis is uit 1928, datering weergegeven in pannendekking.hoog eenlaags dwars voorhuis met zadeldak; achter met mansardedak met pannendekking.0
bagviewer.nl onderdeel dijklint. eenlaags dwarshuis van middengangtype met onderverdieping en mansardedak.0
veldwerk staat op erf van gewijzigde/vernieuwde T-boerderij.vijfroedige hooiberg met betonnen roeden en ijzeren kap.0
veldwerk markant aan dijk; achterhuis gewijzigd.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met mansardedak; kort achterhuis met mansardedak.0
bagviewer.nl voorgevel met veel decoratieve details, winkelpui; boven het brede venster boogveld met tekst VLEESCHHOUWERIJ.eenlaags pand met onderverdieping, zadeldak en voorgevel met klokgevel.0
http://reliwiki.nl/index.php/Herwijnen,_Waaldijk_85_-_Gereformeerde_Kerk_(1843_-_1970)in 1843 gebouwde Gerefomeerde Kerk, diende tot 1970; de woning aan de voorzijde is van veel jongere datum.eenlaags bakstenen zaalkerk met zadeldak en rondboogvensters; op kopgevel sluit eenlaags woning met onderverdieping en mansardedak aan.0
veldwerk details voorhuis vernieuwd, achterhuis deels nieuw opgetrokken; sterk beeldbepalend aan dijk.tweelaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak, drielaags tussenlid en een groot achterhuis met mansardedak.0
veldwerk markant naast voormalige molen; ouder metselwerk zichtbaar in zijgevel; oude linde op voorerf.anderhalflaags dwars voorhuis met zadeldak; achterhuis met afgewolfd dak en overstek.0
bagviewer.nl gave en bijzondere vensterdetaillering; op het achtererf, grenzend aan Molenstraat een bakstenen schuur/stal met zadeldak met pannendekking; zeldzaam type.eenlaags dwars huis met zadeldak, van middengangtype.0
veldwerk gave detaillering; dak met overstek, tekstpaneel ELZEN-HOEVE; stalgedeelte met bijzondere hoekgevel en gevelindelingen.eenlaags pand met mansardedak, voorhuis van middengangtype; achterhuis met inspringende hoekgevel.0
veldwerk zijgevel en achterhuis deels gewijzigd.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak, achterhuis met schilddak met overstek.0
veldwerk ligging nabij dorpsensemble; in details gewijzigd.eenlaags U-vormig gebouw met schilddak.0
veldwerk onderdeel dorpsensemble Herwijnen; details bedrijfsgedeelte deels gewijzigd.wit gepleisterde krukhuisoerderij met riet gedekte kap en vensters met roedenramen.0
veldwerk terrein met hagen, solitaire bomen en boomgroepen, historische graftekens, oorlogsgraven en bakstenen lijkenhuisje met zadeldak.rechthoekig terrein met middenpad, omhaagd, met centrale poort met ijzeren hekwerk aan zuidoostzijde. Joods gedeelte met 6 grafstenen.x
veldwerk markant direct aan dijk; op het erf een vijfroedige schuurberg.eenlaags dwars voorhuis met schilddak, achterhuis met schilddak; recente aanbouw aan linker zijde; achtergevel met bijzondere uitbouw.0
veldwerk op erf bij T-boerderij.vijfroedige schuurberg met houten roeden, tentkap, bakstenen onderbouw en afsteek met stalvensters.0
veldwerk markant aan dijk en aan dijkstoep; oude lelinden voor voorgevel.eenlaags dwars voorhuis met onderverdieping en zadeldak, achterhuis met afgewolfd dak.0
veldwerk twee kleine woningen met wit gepleisterde gevels, direkt aan dijk; markant onnderdeel dorpsensemble Herwijnen.eenlaags woningen met dwars zadeldak (nr. 90 met achterhuis), wit gepleisterde gevels.0
veldwerk betreft het voorhuis van de boerderij; het achterhuis is ingrijpend gewijzigd.anderhalflaags voorhuis van middengangtype met schilddak, bakstenen gevels met geblokte hoekpilasters en siermetselwerkfries.0
veldwerk gaaf type; opmerkelijke ligging, aangebouwd tegen zijgevel voorhuis T-boerderij nr. 107; tuin met hekwerk.eenlaags woning van mddengangtype met omlopend mansardedak, voorgevel met hoeklisenen, middenrisaliet met portiek en dakhuis.0
veldwerk achterhuis gewijzigd; op zijgevel voorhuis sluit woonhuis nr. 105 aan.anderhalflaags voorhuis met dwars zadeldak, achterhuis met schilddak met overstek.0
veldwerk op erf bij woonhuis en T-boerderij; oorspronkelijke functie niet helemaal duidelijk; mogelijk zomerhuis of bakhuis in relatie tot de boerderij.eenlaags bakstenen gebouwtje met pannengedekt zadeldak.0
veldwerk achterhuis deels gewijzigd; serre tegen rechter kopgevel voorhuis; op het erf een sterk gewijzigde schuurberg, waarvan enkel de oude houten roeden behouden bleven.anderhalflaags dwars voorhuis met pannengedekt schilddak, middengangtype; achterhuis met afgewolfde kap.0
bagviewer.nl bijzonder type uit het interbellum met villa-achtig voorhuis.samengesteld voorhuis van een en twee bouwlagen met kap (schilddak, mansardedak), erker en portiek; achterhuis met mansardedak.0
veldwerk markant type uit eerste helft 20e eeuw.eenlaags pand met mansardedak, voorhuis van middengangtype, met portiek in het midden.0
Roos, T. en J. de (1995). Gemeentehuizen in Gelderland.aan in de wederopbouw gevormde pleinstructuur geplaatst gemeentehuis; hoofdvorm gaaf, details licht gewijzigd.samengesteld gebouw met twee- en eenlaags gedeelte met zadeldaken.0
veldwerk markante ligging schuin op doorgaande weg; gaaf.eenlaags pand met afgewolfd zadeldak met pannendekking; zijgevel met dwarsdeelingang onder steekkap.0
veldwerk gelegen in mooi boerderijenlint; hoofdvorm aangetast door dakkapellen; detailwijzigingen; erf met bakstenen bakhuisje met zadeldak.eenlaags pand met schilddak en topgevel voor.0
veldwerk onderdeel mooi boerderijenlint; redelijk gaaf, maar achterhuis deels gewijzigd.anderhalflaags voorhuis met dwars zadeldak, achterhuis met schilddak en overstek.0
veldwerk markant op hoek met Zandsteeg; op het erf achter de boerderij een drieroedige schuurberg met gemetselde onderbouw, ijzeren kap en houten aanbouw.eenlaags pand met afgewolfd, met riet gedekt zadeldak en hoekoverstek.0
veldwerk in fasen uitgebreide begraafplaats, waarvan zuidelijke deel het oudste is; historische graven ontbreken, vernieuwd baarhuis.x
veldwerk op erf achter gewijzigde boerderij.onderbouw met gepotdekselde gevels.0
veldwerk eenvoudige jonge begraafplaats, later naar het oosten toe uitgebreid.x
veldwerk nader onderzoek gewenst naar ontwerper en gaafheid.tweelaags moderne villa met plat dak en wit geverfde gevels.0
https://familiebeekhuizen.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.139.483/91709842.pdfontwerp van Cor Berg, van het bekende architectenbureau Klunder; naderhand in stijl uitgebouwd; zeldzaamheidswaarde qua type, opzet en stijl.als structuur opgezette samengestelde villa met 1 en 2 bouwlagen met lage kappen.0
https://familiebeekhuizen.nl/wp-content/uploads/realworks/wonen/5.139.483/91709842.pdfontwerp van Cor Berg, van het bekende architectenbureau Klunder; naderhand in stijl uitgebouwd; zeldzaamheidswaarde qua type, opzet en stijl.als structuur opgezette samengestelde villa met 1 en 2 bouwlagen met lage kappen.0
veldwerk in markant bebouwingslint Herenstraat; hoofdvorm en veel details gaaf.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met schilddak, achterhuis met schilddak en hoekoverstek.0
veldwerk markant op pleintje bij muziektent en pomp in centrum Haaften.eenlaags gebouwtje met flauw hellend tendak met overstek, gevels met siermetselwerkaccenten.0
veldwerk onderdeel markant ensemble; voorhuis verhooogd en voorzien van nieuwe kap.tweelaags dwars voorhuis van middengangtype met schilddak.0
veldwerk onderdeel markant ensemble; details deels vernieuwd.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met schilddak; wit gepleisterde gevels.0
veldwerk onderdeel markant ensemble; oogt gaaf.anderhalflaags dwars voorhuis met zadeldak, diep achterhuis.0
Harten, J.D.H. (1997). Sporen in het landschap.gebouwd als schoolmeesterswoning naast school, na brand 1866; onderdeel markant ensemble.eenlaags dwars huis van middengangtype met zadeldak; wit geverfde gevels.0
https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=GL32afbeeld ter herinnering aan dijkverbeteringsproject Waaldijk; in opdracht van polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden.sculptuur van vrouwenfiguur temidden van golven en kleinere figuren.0
veldwerk onderdeel markant ensemble; mogelijk deel van boerderij, waarvan bedrijfsgedeelte is verbouwd.anderhalflaags dwarshuis met pannengedekt schilddak, wit gepleisterde gevels.0
veldwerk bijzonder type door kop-rompopzet; bedrijfsgedeelte als vloedschuur opgezet?dwars voorhuis met afgewolfde kap, voorgevel met oude muurankers; bedrijfsgedeelte schilddak.0
veldwerk details ramen vernieuwd.eenlaags pand met afgewolfd en met riet gedekt dak.0
veldwerk onderdeel markant ensemble rond kerk; details deels gewijzigd, dakkapellen.eenlaags diep huis van middengangtype met zadeldak; voorgevel met gepleisterde middenrisaliet en hoekpilasters.0
veldwerk achterhuis verbouwd; op fraaie hoeklocatie in ensemble kern Tuil.eenlaags dwars voorhuis met riet gedekt zadeldak, achterhuis met schilddak met overstek; wit geverfde bakstenen gevels.0
veldwerk terrein toegankelijk via gemetselde brug en rijk geornamenteerde ijzeren toegangshek met wangen; op het terrein een eenvoudig bakstenen baarhuis, enkele forse oude (treur)bomen en hagen.rechthoekig terrein met ortogonaal padenstelsel en hagen.x
veldwerk aan noordzijde sluit op woning voormalig winkeltje aan en langgerekte stal met zadeldak; bijzonder complexje, hoekligging.eenlaags dwarshuis van middengangtype met zadeldak, voorgevel met middenrisaliet en dakhuisje.0
veldwerk markante ligging naast kerk, in ensemble; via loopbrug gekoppeld aan nieuwe woning.eenlaags vierklassige gangschool onder zadeldak.0
veldwerk achterhuis gewijzigd, evenals details.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met schilddak; wit geverfde gevels met enige decoratieve details.0
veldwerk eenlaags pand met zadeldak, met schild boven achtergevel, voorhuis van middengangtype.0



veldwerk details deels veranderd; ensemble met nr. 4.eenlaags pand met zadeldak.0
veldwerk ensemble met naastgelegen villa; details licht gewijzigd.eenlaags dwarshuis van middengangtype met mansardedak en middenrisaliet met dakhuis.0
veldwerk ensemble met naastgelegen woning; details deels gewijzigd.tweelaags villa met samengesteld dak, topgevelrisaliet, bakstenen gevels met gepleisterde details.0
bagviewer.nl markant terzijde van doorgaande weg.eenlaags pandje met flauw hellend schilddak met houten overstek, bakstenen gevels met sierdetails en stalen deuren.0
RGO kantoor gemeente-ontvanger in uitbouwtje.tweelaags dwars voorhuis van middengangtype met schilddak en steekkapje, rijke geveldetaillering; achterhuis met afgewolfde kap.0
bagviewer.nl ligging in fraaie tuin met haag; zeldzaam naoorlogs type.tweelaags pand met ingezwenkt, pannengedekt schilddak met overstek en hoekschoorstenen; vensters met roedenramen en luiken.0
http://hetstroomhuis.nl/wp-content/uploads/2019/05/stroomhuis_historie.pdfgebouwd in opdracht van PGEM, op terrein van baronesse van Pallandt. Stroomhuis verzorgd de elektriciteitsvoorziening van de Tieler- en Bommelerwaard.samengesteld gebouw met tweelaags bouwdelen onder flauw hellende zadeldaken; hoofdvolume met grote schoorsteen en grote roedenramen.0
http://hetstroomhuis.nl/wp-content/uploads/2019/05/stroomhuis_historie.pdgebouwd als dienstwoningen in opdracht van PGEM, op terrein van baronesse van Pallandt. Stroomhuis verzorgd de elektriciteitsvoorziening van de Tieler- en Bommelerwaard.tweelaags blokje van drie woningen onder zadeldak.0
veldwerk markant vooraan aan doorgaande weg.eenlaags pandje met flauw hellend schilddak met overstek, bakstenen gevels met decoratieve details en stalen deuren.0
veldwerk grote stenen hallehuisschuur en houten schuur op erf van rijksmomumentale boerderij Van Pallandtweg 16.bakstenen schuur met afgewolfd rieten dak met groot overstek; houten schuur met  pannengedekt zadeldak.0
veldwerk voortuin met bermsloot en houten brug; gave detaillering.eenlaags pand met omlopend mansardedak met overstek, voorgevel met erker.0
veldwerk voorgevel gaaf, zijgevels deels gewijzigd; op het achtererf een vrijstaande stal met zadeldak.eenlaags pand van middengangtype met mansardedak haaks op voorgevel.0
bagviewer.nl onderdeel lintbebouwing; drie uniforme woningen, in vrij gave staat.eenlaags woningen met zadeldak, voorgevel met topgevel en siermetselwerkdetails; vensters met roedenramen.0
veldwerk woonhuis, waarvan rechter deel met voormallige winkelpui? Links achter een aangebowde schuur-stal.eenlaags woning met dwars mansardedak, voorgevel met middenrisaliet en dakhuis.0
veldwerk op het deels omhaagde terrein enkele oude bomen en graven, voorts poort en baarhuis die beiden gemeentelijk monument zijn.trapeziumvormig terrein met hagen, ortogonaal padenstelsel, hoofdpad met zichtas op baarhuis.x
veldwerk op erf met haag. anderhalflaags dwars voorhuis met rietgedekt schilddak, achterhuis met  schilddak met overstek.0
veldwerk bedrijfsgedeelte deels gewijzigd; voortuin met hagen en linden; achter de boerderij een vernieuwde schuurberg.anderhalflaags dwars voorhuis met riet gedekt scdilddak, wit gepleisterde voorgevel; achterhuis met afgewolfde rieten kap met hoekoverstek.0
veldwerk zeldzaam type, in rand weiland; vermoedeliijk gebouwd als kleine veld- of fruitschuur.eenlaags pand met wit gepleisterde gevels en pannengedekt zadeldak.0
bagviewer.nl oogt gaaf; bijzonder type; bouwdossieronderzoek gewenst.tweelaags pand met plat dak en patio; bovenste bouwlaag is bel-etage, bereikbaar via bordestrap.0
veldwerk deels verbouwd, oude, 18e-eeuwse kern; direct ten noorden van de boerderij een grote deels houten schuur met zadeldak en afsteek.anderhalflaags dwars voorhuis met zadeldak en risaliet met trapgevel; achterhuis met rieten kap en groot overstek.0
veldwerk voorhuis, achterhuis (nr.3) is gewijzigd; markant aan dijkstoep.eenlaags dwarspand met afgewolfd dak, voorgevel met lijst, speklagen en dakhuis met steekkap.0
veldwerk markant aan dijkstoep.anderhalflaags dwars voorhuis met zadeldak, gepleisterde gevels, middengangtype; achterhuis met schilddak.0
veldwerk kerkhof rond kerk, deels omgeven door hekwerken en hagen; waarschijnlijk al van voor 1800.rechthoekig terrein met eenvoudige aanleg, rond dorpskerk.x
bagviewer.nl traditioneel type uit interbellum, gaaf; op erf met ijzeren tuinhek en hagen.eenlaags pand met zadeldak en schild boven achtergevel; voorgevel met topgevel en siermetselwerk.0
veldwerk onderdeel RK ensemble HH Petrus en Pauluskerk aan de Grotestraat; het terrein met enkele oude graven ligt ten zuidwesten van de kerk.rechthoekig, deels omhaags en omsloot terrein met hoofdpad in verlengde van pad naar RK kerk.x
bagviewer.nl klein naoorlogs complex aan dorpsrand; in hoofdvormen gaaf, maar details gewijzigd.in blokken van twee of drie geschakelde tweelaags woningen onder pannengedekt zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor interbellum, redelijk zeldzaam type; vooruitn met bakstenen posten en ijzeren buishek.eenlaags pand met hoog zadeldak en tweelaags accenten aan voor- en zijkanten; expressieve hoofdvorm.0
veldwerk details deels veranderd, hoofdvorm intact; zeer markante ligging, schuin op openbare weg in kern Varik.anderhalflaags dwars voorhuis met rietgedekt schilddak, achterhuis met riete kap en overstek.0
veldwerk markant aan dijkvoet; details licht gewijzigd.anderhalflaags dwars voorhuis met riet gedekt zadedak, achterhuis met rietgedekt schilddak; wit gepleisterde gevels.0
veldwerk markant aan dijkvoet; details licht gewijzigd; kleine aanbouw tegen noordgevel achterhuis (bakhuis/zomerhuis?).anderhalflaags dwars voorhuis met riet gedekt schilddak; achterhuis met rietgedekte kap met overstek.0
veldwerk op erf met vernieuwd ijzeren tuinhek en leilinden; vooral zijgevels en achterhuis met wijzigingen.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met riet gedekt schilddak; achterhuis met rietgedekte kap met overstek.0
bagviewer.nl markant complex vrijstaande kleine woningen; in hoofdvormen veelal gaaf, details gewijzigd; zeldzaamheidswaarde.vrijstaande eenlaags woningen met zadeldak met rode pannen, topgvel voor, vensters met luiken.0
veldwerk vrij gaaf; op erf in bebouwde kom, voor de voorgevel twee leilinden.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met riet gedekt schilddak, achterhuis met pannengedekt afgewolfd dak.0
veldwerk alleen het voorhuis is interessant, achterhuis gewijzigd; bijzondere detaillering vensters zijgevels.anderhalflaags voorhuis van middengangtype, met riet gedekt zadeldak met overstekken met sierspantjes boven zijgevels.0
bagviewer.nl markant op hoeklocatie, naast monumentale villa; details deels vernieuwd.eenlaags pand van middengangtype, met dwars afgewolfd zadedak, voorgevel met middenrisaliet, dakhuis en steekkap.0
bagviewer.nl karakteristiek vroeg naoorlogse vrijstaande woning, in tuin met haag.tweelaags pand met flauw hellend zadeldak, bakstenen gevels met decoratieve vensteromlijstingen, voorgevel met erker en balkon.0
veldwerk markant direct naast dorpskerk, beeldbepalend; voorgevel rechts gewijzigd, tijdelijk winkel geweest?anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met overstekend schilddak met druiplijst; achterhuis met afgewolfde kap.0
veldwerk betreft herenhuisachtig voorhuis van overigens vernieuwde T-boerderij; kap lijkt gewijzigd.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype met overstekend pannengedekt schilddak; voorgevel met middenrisaliet en hoekpilasters.0
veldwerk op klein perceel met ijzeren hekwerk langs de staat; deuren vernieuwd.eenlaags pandje met flauw hellend ver overstekend schilddak; bakstenen gevels met decoratieve accenten; tableau Provinciale Electriciteitswerken.0
Laansma, E. en T. Brouwer (1986), Muziektenten in Gelderland.in 1962 gebouwd op locatie van oude gemeentehuis.baksenen zijgevels en wit gestucte interieur en kap.0
delpher.nl voormalig Cafe Het Centrum, van de heer Overeem, waarschijnlijk oorspronkelijk ook met winkeltje; nog goed herkenbaar; zeldzaam type.eenlaags pand met samengestelde kap, bestaande uit haaks op elkaar staande zadeldaken; horecapui nog intact.0
veldwerk met achterzijde naar dijk gekeerd; voorgevel met dakoverstek en sierspant.eenlaags pand met mansardedak met boven voorgevel overstek met houten sierspant met rondboog.0
veldwerk achterhuis vermoedelijk van oudere datum; voorerf met haag; naast de boerderij een tot woonruimte verbouwde schuur.tweelaags dwars voorhuis met schilddak, bakstenen gevels met gepleisterde details; achterhuis met riet gedekte kap.0
veldwerk markant aan Dorpsplein, beeldbepalend; achterhuis gewijzigd; opzij van het achterhuis een aangebouwde schuur met afgewolfd dak; links achter een vierroedige schuurberg.anderhalflaags voorhuis van middengangtype met pannengedekt schilddak.0
veldwerk eenvoudig terrein uit de vroege naoorlogse periode, toegankelijk via vaste brug en toegangshek.omhaagd en omsloot terrein met middenpad.x
bagviewer.nl bijzonder type uit het interbellun, op achtergevel sluit jongere loods aan.eenlaags dwars voorhuis van middengangtype met zadeldak, voorgevel met portiek en dakhuis met puntgevel; achterhuis met fors mansardedak.0
veldwerk woning staat ten noorden van de Poldermolen Waardenburg.eenlaags pand met pannengedekt zadeldak, bakstenen gevels en vensters met luiken.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak en haakse stalaanbouw.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl typerend voor ruilverkavelingsperiode.tweelaags woonhuis met zadeldak, tussenlid en grote schuur met zadeldak.0
bagviewer.nl vermoedelijk opgericht als fruit/transportbedrijf (Pellegrom), later bouwbedrijf, met vrijstaand woonhuis.vrijstaande tweelaags bakstenen woning met zadeldak en eenlaags aanbouw; hierachter een complex loodsen met zadeldaken en smalle voorbouw.0
bonas.nl/archiwijzervilla gebouwd voor de ouders van de architect.samengesteld huis met complexe opzet en bijzondere bovenbouw.0
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/4168/heukelum%2C-grafmonument-voor-verzetsstrijdersin 1945 opgericht grafmonument voor verzetsstijders in Heukelum; staande delen verbeelden Wilhelmus en Nederlandse leeuw; op fundament de name van de slachtoffers.0
https://www.reliwiki.nl/index.php/Vuren,_Esdoornlaan_2_-_Gereformeerde_Kerkkerk met toren ligt op westelijke uiteinde van pleinvormige verbreding in naoorlogse dorpsstructuur.samengestelde opzet met lage zaalruimten met asymmetrische lessenaarsdaken en bakstenen gevels; aan oostzijde een bakstenen toren boven hoofdentree.0
veldwerk oorspronkelijk een dubbele woning, getuige extra voordeur in zijgevel; zeldzaam geworden type.eenlaags kleine woning met pannen gedekt zadeldak, bakstenen gevels, vensters met schuiframen en houten deuren met bovenlichten.0
veldwerk bijzonder type door representatief vrijstaand woongedeelte; schuur met bijzonder gevelindelingen en detailseenlaags woonhuis met dwarskap, van middengangtype, met topgevelrisaliet met portiek en tuitgevel; grote vrijstaande schuur met afgewolfd zadeldak.0
veldwerk eenlaags dwars voorhuis met zadeldak en lijstgevel, achterhuis met zadeldak.0



veldwerk detaillering vensters vernieuwd; deur in klassieke omlijsting.eenlaags pand met groot schilddak, voorhuis naar opzij uitgebouwd.0
veldwerk in markante rij; details deels gewijzigd.eenlaags voorhuis van middengangtype met zadeldak en lijstgevel, achterhuis met kap.0
veldwerk achter het pand een oude wagenschuur; markante erkeruitbouw tegen voorgevel.eenlaags pand met mansardedak, voorhuis links onderkelderd.0
veldwerk markant aan centrale pleintje in Voorstraat.eenlaags dwarshuis van middengangtype, met lijstgevel en zadeldak met dakkapellen.0
Van Groningen (1989), 213behoorde tot rij van 10 kleine woningen, deel uitmakend van Heilige Geestgasthuis.eenlaags dwarshuisje met pannengedekt zadeldak, bakstenen voorgevel met strokendeur en venster met luiken.0
veldwerk in aaneengesloten gevelwand.eenlaags dwars voorhuis met in blokverband gepleisterde voorgevel en zadeldak, bedrijfsgedeelte met hoger zadeldak.0
veldwerk aan de westzijde een grotere en jongere aanbouw.eenlaags bakstenen schuur met pannen gedekt zadeldak met hooiluik; in de voorgevel een dubbele houten deur onder segmentboog en een smallere deur.0
veldwerk bedrijfsgedeelte vrijstaand, dateert  uit 1896; detaillering voorhuis deels vernieuwd.fors tweelaags woonhuis van middengangtype, met lijstgevel en schilddak; bedrijfsgedeelte met zadeldak.0
veldwerk op terrein voormalige steenfabriek in de Bendenwaard; bood onderdak aan de verplaatsbare stoommachine, waarmee andere machines werden aangedreven.eenlaags bakstenen gebouwtje met pannengedekt zadeldak; in de gevels getoogde gietijzeren ramen en houten deuren.0
veldwerk markant aan dijkvoet, in lint; details deels gewijzigd.anderhalflaags dwars voorhuis van middengangtype, met zadeldak tussen topgevels; achterhuis met afgewolfde kap.0
veldwerk fraai op woerd gesitueerd, op erf met siertuin, boomgaard; gevels deels vernieuwd en nieuw ingedeeld.eenlaags dwars, rechts onderkelderd voorhuis onder zadeldak, achterhuis onder schilddak.0
veldwerk vermoedelijk in kern 18e-eeuwse boerderij, die rond 1880 naar het zuiden toe is uitgebreid met een tweelaags bouwdeel met steekkap met sierspant; details deels gewijzigd.tegen de dijk gelegen eenlaags bouwmassa met afgewolfd en met pannen gedekt dak, twee laags aanbouw met zadeldakvormige steekkap met sierspant.0
veldwerk achterhuis vermoedelijk ingekort en naderhand weer verlengd met hooischuur; markant aan dijk in ensemble.eenlaags dwars voorhuis met zadeldak en bakstenen gevels; bedrijfsgedeelte met pannengedekte kap.0
veldwerk maakt fysiek deel uit van breder pand, waarvan linker deel (nr.74) gedateerd is middels muurankers 1842; dit gepleisterde gedeelte is in details ingrijpend gewinzigd; markant onderdeel ensemble.eenlaags bakstenen pand met pannengedekt schilddak; in voor- en zijgevel rondboogvensters met roedenramen.0
veldwerk zeer markante opzet en detaillering, wit gepleisterde gevels met gemetselde speklagen; in grote tuin, goed zichtbaar vanaf de dijk.tweelaags villa met samengestelde opzet en kap, topgevelrisaliet met afgewolfde steekkap die aansluit op schilddak; serre en erker met balkon.0
veldwerk markant aan rivierzijde bandijk;wit geverfd dwars voorhuis met zadeldak, achterhuis met schilddak en uitgespaarde hoekgevel, vensters met roedenramen en luiken.0
veldwerk voormalig winkelwoonhuis, in aaneengesloten gevelwand; grenst aan de rechterzijde aan de Kleine Steiger die naar de Linge loopt.eenlaags dwarshuis met pannengedekt zadeldak; achterhuis; voorgevel rechts gepleisterd; rechter zijgevel toont gedeelte van houtskelet.0
veldwerk dienstwoning stoomgemaal Asperense Vliet; de woning staat tegenover het gemaal en vormt hiermee ensemble.eenlaags dwars huis met zadeldak, van middengangtype met bakstenen voorgevel en siermetselwerkdetails.0
veldwerk gebouwtje staat solitair in weiland.wit geschilderd bakstenen gebouwtje met pannengedekt zadeldak; in oost- en noordgevel diverse vliegopeningen.0
veldwerk opmerkelijk gave kleine woning, op rijk begroeid erf.eenlaags woning met zadeldak met nok haaks op voorgevel, bstekenen gevels met roedenramen.0
topotijdreis.nl op zomerkade ten westen van Spijk geplaatst gebouwtje, mogelijk een gemaaltje.rechthoekig bakstenen gebouwtje met pannen gedekt zadeldak en vensters voorzien van tralies.0
veldwerk middels jaarankers gedateerd 1774, bijzonder vanwege buitendijkse situering tegen dijkvoet, behoort tot de oudste bebouwing in deze omgeving; details deels gewijzigd.eenlaags pand met zolderverdieping onder dwars, met riet gedekt schilddak met diepe afsteek aan de achterzijde; bakstenen gevels met roedenramen.0
Catalogus bij Cultuurhistorische waardenkaart Gemeente Lingewaal, 2017uitstroom en brug over Laaglandse Wetering, bij de in 1961 gesloopte Laaglandse Veldmolen; de molen was al in 1900 overbodig geworden na bouw vernmieuwd gemaal Constantia Adriana.bakstenen boogbrug met schuine landhoofden met vlechtingen.0
veldwerk het "nieuwe" gemeentehuis werd de jaren 60 gebouwd ter vervanging van het veel oudere raadhuisje schuin tegenover, op overgang Voorstraat en Torenstraat; recentelijk verbouwd tot woningen en kantoorruimte..in hoofdzaak tweelaags rechthoekig gebouw met dwars flauw hellend zadeldak, representatieve voorgevel met siermetselwerkfriezen en omlijste entree.0
bagviewer.nl door de familie Van Pallandt van Waardenburg gebouwde boerderij op het landhoed Neerijnen uit de vroege naoorlogse periode; slecht zichtbaar vanaf openbare weg; bijzonder type.woning en bedrijfsgedeelte met haakvormig grondplan, bakstenen gevels en met riet gedekte kap met wolfeinden en dakkapellen.0
veldwerk in interbellum aangelegd, in tweede helft 20e eeuw naar zuidoosten toe vergroot; toegangshek en baarhuis zijn gemeentelijk monument.deels omsloot en door bomen omzoomd oudste deel van de begraafplaats, met formele aanleg en centraal middenpad.x
veldwerk begraafplaats uit vroege 20e eeuw tussen Engelenhof en Bovenhof, deels formele aaanleg, deels landschappelijk; diverse oude graven; grafhuisje is gemeentelijk monument.x
veldwerk staat aangegeven op de kaart "Rijksmonumentencontouren" van de RCE, echter zonder registratienummer.groepsschuilplaats type P.0
https://www2.fotobouwhuis.nl/gallery/v/fotos/2011Fotospermaand/03Maart2011/corso1964bankHeesselt5512.jpg.htmlCorsovereniging Varik/Heesselt won eeste prijs op fruitcorso Tiel met ontwerp van Cees de Wit, en kreeg deze bank; in ijzeren ornamentiek verwerkt CORSO 1964.ijzeren zitbank met ornamentiek.0
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RGO oudere achterbouw. 0
RGO gebouwd als woonhuis, in 1903 tot gemeentehuis verbouwd.0
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RGO In 1881 tot RK school verbouwde brouwerij.0
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RGO In 1998 afgebrand en daarna herbouwd met gebruikmaking van muurwerken.0
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veldwerk hier is ook een winkeltje gevestigd geweest.0
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veldwerk beeld staat in de voortuin van het voormalige kantoor van de Technische Dienst, dat in 1966 werd verbouwd tot trouw- en raadzaal van de gemeente Haaften.0
veldwerk markt tegen de dijk gebouwd pand, dat in het verleden het postkantoor van Spijk bevatte.eenlaags pand met onderverdieping en met pannen gedekt schilddak; gevels met siermetselwerkdetails.0
RGO steen afkomstig uit de in 1866 afgebrande voormalige NH school uti 1862; herplaatst in de in 1866 herbouwde onderwijzerswoning.0


