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Aan de stoep naar de dijk gelegen voormalig boerderijcomplex gelegen tussen de
lintbebouwing langs de Herenstraat.
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Boerderij met middenlangsdeel en dwarsgeplaatst voorhuis (T boerderij), voorzien van
halfgesloten uitkragende hooisteek. Er is een duidelijk niveauverschil tussen voor en
achterhuis.
Bakstenen gevels gemetseld in kruisverband boven bepleisterde plint; de gehele linker zijde
is bepleisterd. De rechter gevel van het achterhuis is opnieuw opgetrokken. De kap is
belegd met gesmoorde oud Hollandse pannen en met betonpannen.
Voorhuis op rechthoekig grondvlak met twee bouwlagen, afgesloten met een zadeldak dat
gevat is tussen de met rollagen beëindigde eindgevels en op de nokeinden lage
schoorsteen heeft.
Voorgevel symmetrisch ingedeeld met van een stoep voorziene hoofdingang met bovenlicht
waarin een middenstijl. Aan weerszijden één vensteras met op de begane grond vernieuwde
6 ruits schuiframen, voorzien van opgeklampte luiken en van betonnen lekdorpels. Drie
vernieuwde liggende verdiepingsramen met middenstijl en voorzien van lekdorpel. Alle
gevelopeningen zijn met strekken beëindigd.
Zijgevel rechts met links in de gevel één schuifraam als genoemd. Zijgevel links is
behoudens een kelderopening centraal in de gevel, een blinde gevel.
Achterhuis met links, ter plaatse van de keuken, een 9-ruits schuifraam met luiken en links
bezijden een vernieuwd kozijn met middenstijl; twee vernieuwde vierkante ramen ter plaatse
van het voormalige stalgedeelte. In het dakschild, ter plaatse van de keuken, een later
aangebrachte, hoog opgemetselde schoorsteen. In de rechter, vernieuwde gevel zijn de
beide voormalige stalramen met opgeklampt luik, vervangen door moderne glaspuien.
Achtergevel met linkszijdig gesloten hooisteek. In de zijgevel hiervan is een meeruits
schuifraampje ingezet. Rechts van de deeldeuren, een opgeklampt staldeurtje. Het linker
staldeurtje is vervangen door een glaspui, overeenkomstig de rechter gevel.
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VERGUNDE WIJZIGINGEN
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Aan de stoep naar de dijk gelegen voormalige T boerderij met voor de Betuwe
karakteristieke uitkragende hooisteek. Het pand maak deel uit van het lint van agrarische
bebouwing lans de Herenstraat en is één van de oudere exemplaren.
Deze eenvoudig vormgeven bouwmassa met symmetrische voorgevel is ondanks enige
verbouwingen in met name het achterhuis in zijn oorspronkelijke vorm en aanleg nog goed
herkenbaar behouden gebleven.

