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Herberg De Laatste Stuiver in circa I 765 met rcchts een
gedeelte van de doorrijschuur. Tekening van Pieter J. Van
Liender (Koninklijk Huisarchief nt. A/T 280)

Ook de subsidieregeling voor gemeentelijke
monumenten biedt in dergelijke gevallen geen
echte oplossing, omdat naast de maximaal 40%o
subsidie nog600Á door de eigenaar zelf betaald
moet worden aan de restauratie. Eigenaren
hebben dat er vaak niet voor over om een voor
hun bednjf nauwelijks te gebruiken schuur te
behouden.
Voor de schapenschuur bij boerdert; Den Oord
heeft de gemeente gezocht naar de mogellkheid de schuur te verplaatsen en er een passende bestemming aan te geven. Dit is echter
tot op heden niet gelukt. Indien onderhoud aan
de schuur nog enkele jaren uitblijft, zal deze
monumentale schuur vanzelf verdwijnen.
Nog erger is het gesteld met de doorrijschuur
bij boerderij De Laatste Stuiver. Dit was vanaf
de zeventiende eeuw een boerderij annex
herberg. De schuur diende voor het onderbrengen van de paarden en wagens van de
gasten die in de herberg bleven overnachten.
De doorrijschuur
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in 1909 (Huisarchicf Wickenburgh)

Paard en wagen reden aan de ene kant de
schuur binnen en konden de volgende morgen
er aan de andere kant weer uit, vandaar de
naam doorrijschuur. Binnen de gemeente
hebben in ieder geval nog drie van dergelijke
schuren bij herbergen gestaan. Het dak van de
schuur is enkelejaren geleden gedeeltelijk
ingestort en de eigenaar heeft onlangs te
kennen gegeven de schuur te willen slopen.
Ook hier biedt de gemeentelijke susidieregeling geen uitkomst, omdat het bedrag dat
de eigenaar zelf moet investeren in een schuur
die hij verder niet nodig heeft te hoog is. Naar
schatting kost de restauratie van deze schuur ca
I100.000,-- . De restauratie van de schapenschuur bij boerderij Den Oort kost waarschijnlijk nog enkele tienduizenden meer.
Het is te hopen dat er op korte termijn nog een
mogelijkheid gevonden wordt deze waardevolle schuren te behouden. Het verdwijnen
betekent uit cultuurhistorisch oogpunt een
verarming voor het landelijk gebied (OJW)
De doorrijschuur bij De Laatste Stuiver kort na het
gedccltelijk instorten van het dak (lbto Otto Wttewaall
dec.

l99l)

