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BESCHRIJVING

:

Voormalig boerderijcomplex, deel uitmakend van de agrarische lintbebouwing langs de
Korfgraaf.
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Korfhoeve
Erf met boerderij, knechtenwoninkje, smeedijzeren hekwerk
Woonhuis
Boerderij
1878. Gevelsteen vermeldt ‘J.V.A.D ’ 8 junij 1878.
T-boerderij
Leilinden op voorerf
Boerderij met drie traveeën, gevormd door drie grenen ankerbalkgebinten waarop Philibert
spanten (houten boogspanten, ontwikkeld in 1561 door Philibert Delorme) rusten. De hilden
en slieten zijn verwijderd (balkenvloeren boven resp. ankerbalken en stallen t.b.v. opslag
van graan en / of hooi).

Boerderij met middenlangsdeel en dwarsgeplaatst voorhuis (T-boerderij). De gevels zijn in
hoofdzaak in kruisverband gemetseld boven gepleisterde plint.
Voorhuis met a-symmetrisch zadeldak, gevat tussen met rollagen afgesloten
schoudergevels. Voorgezette voorgevel beëindigd met een gepleisterd hoofdgestel.
Voorgevel met gevelopeningen onder getoogde strekken; de indeling is symmetrisch.
Hoofdingang is een opgeklampte deur met kalf waarin diamantkoppen uitgesneden zijn en
waarboven een bovenlicht met vernieuwd gekleurd glaswerk. Aan weerszijden twee
getoogde schuiframen met wisseldorpels en voorzien van opgeklampte luiken.
Onder de rechtse twee kelderopeningen. Drie getoogde verdiepingsstolpramen. Twee
moderne dakramen.
Zijgevel rechts met in de middenas een drieledig verdiepingsraam met halfrond bovenlicht
boven het middelste raam. Daaronder, op de begane grond, twee smalle schuiframen.
Rechts hiervan twee schuiframen als voor.
Zijgevel links met vernieuwd raam met vaste middenstijl (begane grond links) en draairaam
(verdieping).
Achterhuis met afgewolfd zadeldak, waarop gesmoorde oud Hollandse pannen. Het
achterhuis is vermoedelijk verlengd waarbij de uitkragende hooisteek is dichtgezet.
Deeldeuren en hooisteek zijn in de rechter gevel ingebracht, een verschijnsel dat we in
Hellouw en Haaften vaker tegenkomen.
Vervolgens is een aangebouwde schuur met asymmetrisch zadeldak aangebracht.
In de rechter gevel van de uitbouw, waarvan de gevel terugspringt ten opzichte van de
rechter zijgevel van het achterhuis, zijn de deeldeuren ingebracht.
Het halfrond afgesloten staldeurtje links in de voormalige achtergevel is nog aanwezig.
Zijgevel rechts met een drietal vernieuwde moderne vierkante ramen. Op de overgang naar
het voorhuis een door de dakvoet gaande zijingang.
Linker zijgevel met 6 betonnen stalramen alsmede rechts in de gevel een houten en een
gietijzeren stalraam dat halfrond beëindigd is ( en vanwege begroeiing niet goed
waarneembaar).
Op het erf aan de rechterzijde een witgepleisterd knechtenwoninkje met zadeldak, waarop

gesmoorde muldenpannen en waarlangs houten waterborden en windveren op klossen. Aan
de voorzijde rechts de opgeklampte hoofdingang, links hiervan, alsmede in de geveltop een
schuifraampje met middenstijl.
Zijgevel rechts en achtergevel elk met een 6-ruits schuifraam.
Achtergevel bovendien met een klein draairaampje rechtsboven.
MOTIVATIE

:

Voormalig boerderijcomplex met voor Hellouw karakteristieke deeldeuren ter plaatse van de
zijgevel. Oorspronkelijke vorm en aanleg zijn behoudens enkele wijzigingen (met name
venster partijen) goed behouden gebleven.

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Herbouw aanbouw achtergevel (berging/garage) 2013

