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BESCHRIJVING

:

De voormalige pastorie is gelegen aan de dijk en behorend tot het oudste deel van Hellouw.
Deze pastorie staat tegen het gemeentemonument Waalbandijk 55 de voormalige kerk.
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Erf met voormalige pastorie
Woonhuis
Pastorie
ca. 1870

Neoclassicistisch

Vormt één geheel met de kerk Waalbandijk 55 (HEL.06) Het complex heeft op de rijkslijst
gestaan; afgevoerd n.a.v. kroonberoep Ten tijde van de opname werd het dijktracé verlegd.
Achter de kerk staat de voormalige dorpsschool (1840), waarvan uitsluitend de achtergevel
authentiek is; dit voormalige schooltje is niet beschermwaardig meer.

De pastorie ligt nagenoeg op het niveau van de kruin van de dijk. De naastgelegen kerk ligt
ongeveer 2 meter onder de kruin van de dijk.
De pastorie is met de voorgevel op het oosten georiënteerd. Opvallend is het afgeschuinde
gevelvlak op de overgang tussen zij en voorgevel.
De pastorie in neoclassicistische bouwstijl, is een in schoon metselwerk opgetrokken ondiep
rechthoekig bouwblok op souterrain (uitgevoerd als volledige bouwlaag en zichtbaar ter
plaatse van de rechter gevel), waarop twee verdiepingen en zolder. Aan de dijkzijde is de
gevelhoek over de gehele gevelhoogte afgeschuind, waarmee het voormalige dijktracé
gevolgd werd. De bouwmassa is afgesloten met een schilddak (met afgewolfd dakschild,
waarop gesmoorde oud-Hollandse pannen. De gevels zijn beëindigd met een houten
hoofdgestel en zijn voorzien van een omlopende gepleisterde plint. Alle gevels zijn
symmetrisch ingedeeld met schuiframen welke in aanleg een 6 ruits roedeverdeling hadden
(de roeden zijn verwijderd). Beneden en bovenramen zijn van gelijke hoogte.
Voorgevel met vijf assen, afgesloten met strekken, met in het midden de hoofdingang met
geprofileerde paneeldeur voorzien van siersmeedwerk voor de beide ruitdelen. Een
geprofileerde houten omlijsting op betonnen neuten; getweeëndeeld bovenlicht en een
afdakje in de vorm van een hoofdgestel met gebombeerd fries. Twee platte dakkapellen.
Zijgevels met elk één vensteras (als genoemd). In de rechter gevel is de oorspronkelijke
roedeverdeling nog aanwezig.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Karakteristiek punt in de Tielerwaard, waar de Kerkesteeg aansluit op de dijk. Dit complex
van pastorie, kerk en achterliggend dorpsschooltje (dat buiten de bescherming valt) in
neoclassicistische bouwstijl vormt een ensemble, dat behoort tot het oudste gedeelte van
Hellouw. De pastorie is van jongere datum van de kerk. In combinatie met het
achterliggende schooltje wordt een karakteristiek ensemble gevormd.

