Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 506644

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

6 februari 1997

Kadaster deel/nr:

82637/53

Monumentnaam**
Koepelkerk, R.K. Kerk H. Hart

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Maastricht

Maastricht

Limburg

Straat*

Nr*

Heerderweg

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Maastricht

F

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

6224 LA

Maastricht

Bij

-

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
4219

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
KATHOLIEKE KERK van de H.Hart-parochie, bekend als de Koepelkerk, met een op de oriëntaalse centraalbouw
geïnspireerde vormgeving. Dominant gesitueerd in de oostelijke stadsuitbreiding achter het spoorwegstation.
Gebouwd in opdracht van Pater H. Luijten, priester van de H.Hart-congregatie, naar ontwerp van de architecten
Alphons Boosten en Jos. Ritzen. Voor de bijzondere constructie van de dubbele koepel was ir. M. Huydts
verantwoordelijk. Het ontwerp werd gerealiseerd in een drietal stadia: de centraalbouw in 1921, de doopkapel en
het zangkoor in 1929, de rechterzijbeuk, de entreepartij aan de Heerderweg en de Gerarduskapel in 1953. De twee
tot het oorspronkelijke ontwerp behorende torens zijn nooit uitgevoerd. De na 1953 gerealiseerde aanbouwen zijn
uitgesloten van bescherming.
Omschrijving
De kerk heeft een op een centraal middelpunt geörienteerde octagone plattegrond, met aan vier zijden een uitbouw
op een rechthoekige plattegrond. Tussen deze uitbouwen zijn zowel aan de Heerderweg als de Scharnerweg
entreepartijen gesitueerd.
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Op het centrale volume bevindt zich een dubbel koepeldak met koperen bedekking en nokkruis, de zijruimten onder
platte daken zijn voorzien van dakleer. Koperen bakgoten en hemelwaterafvoer.
De buitengevels zijn voorzien van plinten in zwarte basaltlava en werden verder opgetrokken in Kunrader steen,
mergel, baksteen en betonnen kunststeen. Het geheel is voorzien van eenvoudige, geometrische ornamenten en
licht risalerende gevelvlakken. De ingang aan de Heerderweg kenmerkt zich door een symmetrische compositie van
drie in hoogte variërende blokvormige volumes onder platte daken, waartussen zich een brede toegangstrap
bevindt. De entree is centraal geplaatst, heeft de hoogste daklijn en telt drie, door verticaal geaccentueerde lisenen
gescheiden deuren. De toegang aan de Scharnerweg is voorzien van een trapsgewijs teruglopend portiek in een in
hoogte verspringend geometrisch bouwvolume. De in octagoon verband geplaatste buitengevels worden afgesloten
door een terugliggende, octagone galerij met steunberen, waarop de gewapend betonnen ringband is aangebracht
die het betonnen koepelgewelf mede ondersteunt.
Rechthoekige houten paneeldeuren met beslag en hang- en sluitwerk .
Rechthoekige, rondboogvormige en spitsboogvormige stalen vensterkozijnen, met diverse vormen van
roedeverdeling. De spitsboogvormige stalen vensters zijn voorzien van natuurstenen traceringen.
De buitengevels omhullen een gewapend betonconstructie met acht in de buitenmuren weggedrukte zuilen, waarop
boven de centraalbouw twee boven elkaar gelegen betonnen koepels - hoogte onderste koepel 29 meter, middellijn
24 meter - rusten. De bovenste kopel ligt 2 meter hoger en is met koper bedekt.
In het INTERIEUR, waarin twaalf marmersoorten zijn toegepast, zijn onder meer van belang: 22 glas-in-lood ramen,
een muurschildering plus tapijtontwerp in de Mariakapel van de hand van Henri Jonas; kruiswegstaties in reliëftegels
tegen de muurzuilen, Charles Eyck; marmeren hoofdaltaar, Maria-altaar en wijwatervaten, Alphons Boosten;
vleugelretabel op hoofdaltaar en smeedijzeren godslamp van de Utrechtenaar Brom, met voorstellingen uit het Boek
der Openbaring, van H. Hollewand; muurschildering achter hoofdaltaar, Eugène Laudy (1947); in de Gerarduskapel
een betonnen Christoffelbeeld van G. Hack; glas-in-lood ramen van J. de Visser S.C.J. (1966), Jon Martin (1959),
Hubert Duys en Jos Hermans; van Charles Vos een pièta, geflankeerd door muurschilderingen van Daan Wildschut
(1950), plus enkele sculpturen; houten heiligenbeelden van Gène Eggen; een chronogram in een marmeren
gevelsteen; lambrizeringen in groen-wit Cipollino-marmer; de doopvont, de betonnen cassetteplafonds in de
uitbouwen van de centraalbouw; diverse paneeldeuren met beslag en geornamenteerd hang- en sluitwerk;
oorspronkelijk kerkmeubilair op houten vlonders.
In de kerk een klok van F. van Aerschot, 1920, diam. 42,5 cm en twee klokken van anonieme gieters.
Waardering
De R.K-kerk van het H.Hart is van cultuurhistorische waarde als zeer bijzondere uitdrukking van een geestelijke,
technische en typologische ontwikkeling; verder heeft de architectuur van kerk een grote innovatieve waarde.
De kerk is vanwege de oriëntaalse centraalbouw, de constructie, de esthetische kwaliteiten, het bijzonder
materiaalgebruik, de ornamentiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur van zeer grote
architectuurhistorische waarde. De kerk is bovendien van zeer bijzondere betekenis voor het oeuvre van de
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architecten Boosten en Ritzen.
Uit oogpunt van ensemblewaarden is de kerk vanwege haar situering ten zeerste verbonden met de uitbreiding van
de stad aan de oostzijde van het spoorwegemplacement en van zeer bijzondere betekenis voor het aanzien van de
stad.
De kerk beschikt over een hoge mate architectonische gaafheid van zowel ex- als interieur, is van zeer groot belang
in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving en beschikt over een zeer grote
architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheidswaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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