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

Monumentnummer*: 507219

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

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82832/199

Monumentnaam**
Old Vicarage

Woonplaats*

Gemeente*
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Limburg
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Nr*
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9
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D

Postcode*

Woonplaats*

6231 LM

Meerssen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1771

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Met elementen van het Eclecticisme rond 1850 gebouwd vrijstaand DOMINEESWOONHUIS genaamd "Old Vicarage".
Het pand ligt in een licht hellend terrein.
Het gebouw is gesitueerd in de onmiddellijke nabijheid van de Hervormde kerk, een zogenaamde Leopoldskerk, die
reeds rijksbescherming geniet.
Tegen de linkerzijgevel is een lage praktijkruimte aangebouwd welke is uitgesloten van bescherming.
Omschrijving
Het woonhuis heeft een in de lengterichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt twee bouwlagen en wordt
afgedekt door een zadeldak met gesmoorde muldenpannen. Het voormalige domineeswoonhuis heeft een
gepleisterde en witgeschilderde frontgevel die bestaat uit vijf onregelmatige vensterassen. In de pleister zijn
schijnblokken aangebracht: de plint heeft een afsluitende lijst. De vensters hebben in pleister uitgevoerde
geprofileerde lijsten. In de eerste bouwlaag hebben de vensters segmentboogvormige bovenlichten en hardstenen
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dorpelstenen, in de tweede bouwlaag hebben de vensters rechthoekige bovenlichten en eveneens hardstenen
dorpelstenen. De rechthoekige rijk geprofileerde houten deur heeft een hardstenen omlijsting. De ingangspartij
wordt benadrukt door een open portiek op houten zuilen. Dit betreft een latere toevoeging. Op het liggend ojief van
het afdak is de naam van het pand aangebracht. De linkerzijgevel is gepleisterd en gesaust, de rechterzijgevel niet.
De sobere achtergevel bevat zeven regelmatige vensterassen. Twee vensters op de begane grond zijn hier
gewijzigd.
Waardering
Dit voormalige domineeswoonhuis is cultuurhistorisch van bovenregionaal belang als een bijzondere uitdrukking van
een geestelijke ontwikkeling, en vanwege de relatie met de naastgelegen Hervormde kerk. Het pand bezit
streekgebonden architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp en de toegepaste
ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent dit woonhuis aan zijn fraaie situering. Het pand is tenslotte van algemeen
belang op grond van de architectonische gaafheid van het exterieur en de bovenregionale zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Woningen en woningbouwcomplexen

Dienstwoning(K)

Ambtswoning
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