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BESCHRIJVING

:

Aan de stoep naar de dijk gelegen voormalige boerderij met middenlangsdeel en
dwarsgeplaatst voorhuis (T boerderij), daterend uit het laatste kwart van de vorige eeuw.
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Erf met boerderij, smeedijzeren hekwerk
Woonhuis
Boerderij
1866
T-boerderij
Twee leilinden op het voorerf
Indeling achterhuis met spanten op betonnen poeren; slieten (rondhout over de ankerbalken
om er hooi of koren op te slaan) en hilden (zoldering van losse planken boven de stallen om
er hooi, graan e.d. op te slaan) verwijderd. Vier traveeën gevormd door vier
ankerbalkgebinten.

T boerderij met voor de Betuwe karakteristieke sterk uitkragende hooisteek. Oorspronkelijk
was de kap vermoedelijk rietgedekt; deze is nu met oud Hollandse pannen gedekt.
Op de overgang naar het achterhuis bevinden zich links en rechts uitbouwen onder
opgetilde dakdelen.
Gevels opgetrokken in baksteen (kruisverband met geknipte voegen) met omlopende
gepleisterde plint, welke op de hoekpunten van het achterhuis als pilasters zijn doorgezet.
Forse muurankers.
Voorhuis met twee bouwlagen, afgesloten met een schilddak met geknikte dakvoet. Langs
de dakranden een geprofileerd houten hoofdgestel. Begane grond met originele kozijnen
met 6 ruits schuiframen voorzien van opgeklampte luiken en gepleisterde lekdorpels. Op de
verdieping liggende ramen met middenstijl, waarvan de luiken verwijderd zijn.
Voorgevel symmetrisch ingedeeld met centrale gebosseerde paneeldeur met bovenlicht,
geflankeerd door twee schuiframen als genoemd. Drie verdiepingsramen als genoemd.
Rechts de opkamer boven kelderopening.
Zijgevels elk met één vensteras. In de rechter gevel is het venster op de begane grond
dichtgezet.
Op de overgang naar het stalgedeelte bevinden zich ter plaatse van het opgetilde dakdeel
(linker gevel) twee schuiframen; de daarachter is een door de dakvoet gaande zij ingang
met bovenlicht ingebracht. Ter plaatse van het stalgedeelte, drie originele kozijnen met
houten stalraampjes met luik en voorzien van rollaag onder de onderdorpel.
Zijgevel rechts met ter plaatse van de uitbouw een zij ingang met gebosseerde deur en met
in het bovenlicht een gietijzeren levensboom. Rechts hiervan een schuifraam als genoemd
en ter plaatse van het stalgedeelte 4 stalraampjes als links.
Achtergevel met vernieuwd voegwerk. Symmetrische gevelindeling met halfrond afgesloten
deeldeuren, staldeurtjes en ijzeren stalraampjes. Het erf is naar de deel toe opgehoogd.
MOTIVATIE

:

Forse boerderij met voor de Betuwe karakteristieke sterk uitkragende hooisteek, deel
uitmakend van de lintbebouwing langs deze stoep naar de dijk.
De oorspronkelijke vorm, aanleg en symmetrische gevelindeling (voorhuis) is goed
herkenbaar behouden gebleven ondanks enige wijzigingen (vernieuwde gevelopeningen).
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