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Complexnaam
Tsjerkebuorren
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

28604, 413730

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Dronryp

Waadhoeke

Fryslân

Hoofdadres van hoofdobject
Tsjerkebuorren 1, 9035 BA Dronryp
Complexomschrijving
Het complex wordt beschermd als geheel, zowel als in samenstellende onderdelen, die elk met een eigen
monumentnummer in het register worden opgenomen.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Monumentnummer*: 28604
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

21 januari 1970

Kadaster deel/nr:

82802/121

Complexnummer

Complexnaam

413745

Tsjerkebuorren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dronryp

Waadhoeke

Fryslân

Straat*

Nr*

Tsjerkebuorren

1

Tsjerkebuorren

1

Toev.*
A

Postcode*

Woonplaats*

9035 BA

Dronryp

9035 BA

Dronryp

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Dronrijp

A

1989

Dronrijp

A

2606

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
HERV. KERK en TOREN op omheind kerkhof. Forse dorpskerk, evenals de toren die in 1544 gebouwd is, grotendeels
laat-gotisch. Tegen de oostzijde van het koor een omlijste ingang waarop drie beeldjes en memoriesteen erboven;
op de deur koperen trekker; aan de zuidzijde een omlijste ingang, evenals de oostelijke uit 1650; in de zuidelijke
muur memoriesteen ter herinnering aan Eise Eisinga. In de kerk eiken koorafsluiting, preekstoel met achterschot en
klankbord, doophek, zeven overhuifde herenbanken bekroond door opzetstukken, alles 17e eeuws. Vijf
psalmborden, 18e eeuws. Onder de vloer een groot aantal rijk gebeeldhouwde zerken, waaronder één door Vincent
Lucas en één door mr B.G. 1572, twee priesterzerken, XVI en één sterk afgesleten 16e eeuwse zerk, vier grote
gebeeldhouwde zerken, XVI; uit de 17e eeuw één grote uit 1667, één door mr I.T. 1642, en vier andere
gebeeldhouwde zerken, één grote 18e eeuwse. Oorspronkelijk orgel met Hoofdwerk en Rugwerk in 1653 gemaakt
door Arnold en Tobias Bader. Ingrijpend verbouwd door Bakker en Timmenga in 1918 met gebruikmaking van de
kas en een deel van het Bader-pijpwerk. Op de kerk 18e eeuwse windvaan. Klokkenstoel met gelui van twee
klokken, waarvan één van G. van Wou, 1493, diam. 138,1 cm. en één moderne klok. Mechanisch torenuurwerk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022

Pagina: 2 / 4

Monumentnummer*: 413730
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

2 februari 1993

Kadaster deel/nr:

82763/129

Complexnummer

Complexnaam

413745

Tsjerkebuorren

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Dronryp

Waadhoeke

Fryslân

Straat*

Nr*

Tsjerkebuorren

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Dronrijp

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

9035 BA

Dronryp

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
2606

Rijksmonumentomschrijving**
19e-Eeuws hekwerk met in aanleg oudere keermuur en dorpspomp, behorende bij de reeds beschermde hervormde
kerk (apart monumentnummer 28604) te Dronrijp.
Grotendeels rondom het op een terprest gelegen kerkhof lopende omheining, bestaande uit een eenvoudig maar
verzorgd vormgegeven giet- en smeedijzeren hekwerk dat rust op een in kruisverband gemetselde roodbakstenen
keermuur van aflopende hoogte. De toegangen tot het kerkhof bestaan uit een vijf treden tellende geelbakstenen
trap, een dubbel toegangshek met door vergulde vazen met agave bekroonde gecanneleerde hekpalen en twee
eenvoudiger toegangshekken, waarvan één met een bekroning van vergulde dennenappels.
Aan de dorpszijde staat, achter een bijpassend vijfhoekig giet- en smeedijzeren hekwerk, de dorpspomp.
19e-Eeuws giet- en smeedijzeren hekwerk op in aanleg oudere keermuur en dorpspomp van algemeen architectuuren cultuurhistorisch belang wegens:
- hun eenvoudige maar verzorgde vormgeving
- hun functie
- het feit dat zij het monumentale karakter van de eveneens beschermde hervormde kerk nog versterken.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Straatmeubilair

Pomp

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 23 mei 2022
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Hek

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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