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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
POORTGEBOUW, in 1880 in eclectische stijl gebouwd als monumentale toegang met portiersloge.
Omschrijving
Het poortgebouw heeft een rechthoekige plattegrond en is opgetrokken uit machinale baksteen, geblokt gemetseld
bij de hoeken en van gele baksteen rollagen voorzien. De plint is van hardsteen. Het middelste gedeelte bestaat uit
de entree, aan beide zijden is er een bijgebouw onder zadeldak. De entree bestaat uit een rondboog met inwendig
een gepleisterd tongewelf.
In de afsluitende tuitgevel is een hardstenen plaat opgenomen met de tekst: R.C. Begraafplaats anno 1880.
Inwendig bevinden zich links en rechts ook vernieuwde paneeldeuren en rechts een verdiept gedeelte op gietijzeren
kolommen, een baarnis. De zijgebouwen hebben een getoogd zesruitsschuifvenster met hardstenen dorpel en een
smal zijraam. In de topgevel is een rond raam met ijzeren margrietvorm gezet.
Waardering
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Het poortgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als getuigenis van de katholieke
grafcultuur in Zuid-Nederland en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de begraafplaatspoorten. Het
heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een eenvoudig poortgebouw met bakstenen en gestucte
siermotieven in eclectische stijl. Het heeft ensemblewaarde, het maakt deel uit van een geheel dat vanwege de
situering en de inrichting van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven.
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Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Begraafplaats
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