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Monumentnaam**
Sint Jeroen
Complexnummer

Complexnaam

511986

Sint Jeroen

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Noordwijk

Noordwijk

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

van Limburg

24

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2201 JP

Noordwijk

Situering

Locatie

Stirumstraat
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Noordwijk

F

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
5171

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
De PASTORIE van de St. Jeroen telt twee bouwlagen onder een overstekend, afgeknot schilddak en zadeldak met
leien en hoge gemetselde schoorstenen. Aan de achterzijde een samengestelde kap van deels twee, deels éénlaagse
uitgebouwde zaal onder plat dak. De gevels zijn opgetrokken in grauwe baksteen. Eenvoudige gootlijst op klossen.
Rechthoekige H-vensters met zesruits bovenlichten onder zandstenen lateien. De symmetrische voorgevel (oost) telt
vijf vensterassen met een centrale entreepartij. De dubbele (vernieuwde) deur heeft een vierruits bovenlicht. In het
dakschild drie kleine dakkapellen. De zuidgevel telt eveneens vijf vensterassen met in de tweede as van links een
deur met bovenlicht in portiek. In het dakschild drie kleine dakkapellen.
Waardering
De pastorie is van algemeen belang vanwege de historisch-functionele en stilistische samenhang met de St.
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Jeroenskerk en de redelijke mate van gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. Tevens heeft de
pastorie ensemblewaarde als onderdeel van het complex en als visuele afsluiting van het Lindenplein binnen het
beschermde dorpsgezicht van Noordwijk-Binnen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)
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