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Complexnaam
St. Werenfriduskerk
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

38671, 501527

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Wervershoof

Medemblik

Noord-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Dorpsstraat 73, 1693 AC Wervershoof
Complexomschrijving
Inleiding
Aan de noordzijde van de Dorpsstraat gelegen religieus complex, bestaande uit de St. Werenfriduskerk (die reeds
rijksbescherming geniet) en de bijbehorende pastorie.
Omschrijving
De St. Werenfriduskerk ligt ten oosten van de pastorie. De gebouwen zijn verbonden door middel van een
sluisachtige tussenbouw. De noklijn van de kerk staat haaks op de Dorpsstraat, de noklijn van de pastorie loopt
evenwijdig aan de Dorpsstraat.
Waardering
Het complex van kerk en pastorie is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf
bewaard voorbeeld van religieuze bouwkunst uit de tweede helft van de 19de eeuw. Daarnaast is het complex van
belang vanwege zijn beeldbepalende situering in het dorp Wervershoof.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 12 augustus 2022

Pagina:

Monumentnummer*: 38671
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 augustus 1976

Kadaster deel/nr:

82814/44

Complexnummer

Complexnaam

501524

St. Werenfriduskerk

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Wervershoof

Medemblik

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Dorpsstraat

73

Toev.*
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Woonplaats*

1693 AC

Wervershoof

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Grondperceel

Wervershoof

A

1092

Wervershoof

A

2460

Rijksmonumentomschrijving**
St. Werenfridus, 1874-18758 Th. Asseler. Op de vroege Franse gotiek geinspireerde kruisbasiliek kenmerkend
voorbeeld van stucadoorsgotiek. Westtoren met achtkantige bovenbouw, geflankeerd door veelhoekige torentjes.
Gedrongen ronde pijlers met knopkapitelen, kruisribgewelven van gestucadoord hout. Roosvensters in de eindgevels
van het transept. Rijk gesneden Cuyperspreekstoel. Tweeklaviers orgel, in 1862 gemaakt door M. van Dinther.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 501527
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

16 december 1996

Kadaster deel/nr:

82688/190

Complexnummer

Complexnaam

501524

St. Werenfriduskerk

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Wervershoof

Medemblik

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Dorpsstraat

71

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Wervershoof

A

Postcode*

Woonplaats*
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Wervershoof

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1092

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
PASTORIE, gebouwd in 1875, behorend bij de ernaast gelegen neo-gotische St. Werenfriduskerk van architect Th.
Asseler uit 1874-1875, en daarmee verbonden door een sluisachtige aanbouw. De pastorie is gebouwd in eclectische
bouwtrant, met voornamelijk neo-gotische elementen. Het pand is gelegen aan de noordzijde van de Dorpsstraat.
Een hekwerk en voortuin scheiden de pastorie van de straat.
Omschrijving
Pastorie, gebouwd op rechthoekig grondplan, bestaande uit twee bouwlagen onder een afgeknot schilddak gedekt
met leien. De lengterichting van het afgeknotte schilddak ligt evenwijdig aan de straat. Het muurwerk is
opgetrokken in bruine baksteen met accenten in gele baksteen, zoals de rondomlopende horizontale banden ter
hoogte van de onder- en wisseldorpels van de vensters en de decoraties in de boogtrommels en spaarvelden van de
vensters op de eerste verdieping. Natuursteen is onder meer toegepast in de stoeptreden, lekdorpels, topgevel,
aanzet- en sluitstenen. De plint is gecementeerd. Tussen de begane grond- en eerste verdieping bevindt zich een
lijst van siertegels (alleen voorgevel).
De rijk gedecoreerde voorgevel (Z) is vijf vensterassen breed. Op de hoeken en aan weerszijden van de middelste
as zijn lisenen aangebracht. De middenas bevat op de begane grond de ingangspartij, bestaande uit een portaal met
drie stoeptreden, twee witgesauste natuurstenen kolonnetten en een frontonachtige bekroning. De voordeur is een
paneeldeur met zijlichten en een vijfruitsbovenlicht. In de middenpartij op de eerste verdieping, bevindt zich een
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rechthoekig houten schuifvenster geflankeerd door lisenen, die de gootlijst doorsnijden. Op de zolderverdieping
flankeren de lisenen een dakkapel onder ingestoken zadeldak. De dakkapel heeft een smal rechthoekig houten
venster en wordt bekroond door een topgevel. In de topgevel is een gevelsteen met jaartal (1875) aangebracht. De
vier overige vensterassen op de begane grond bevatten een iets terugliggend houten schuifvenster, geflankeerd
door witgesauste bakstenen kolonnetten met gestucte fantasiekapitelen. Op de verdieping bevatten de assen een
rechthoekig houten schuifvenster met strek boven een boogtrommel. De gevel wordt afgesloten door een gotisch
boogfries dat ter plaatse van de middenpartij wordt onderbroken.
De zijgevels (O en W) zijn drie traveeën breed en zijn vrijwel blind. De detaillering en geleding van de voorgevel
loopt door over de zijgevels (plint, horizontale banden in gele baksteen, boogfries). In de linkerzijgevel (W) bevindt
zich op de begane grond in de middentravee een spaarveld, op de eerste verdieping een houten schuifvenster. In de
rechterzijgevel (O) is tussen de begane grond en de eerste verdieping een klein venster aangebracht. Rechtsachter
(op de noordoosthoek) bevindt zich de sluisachtige aanbouw tussen pastorie en kerk.
De achtergevel (N) is wit gepleisterd en is voorzien van voegen ter imitatie van natuursteen. Terugkerende details
van de voorgevel die in de achtergevel terugkeren zijn de hoeklisenen, dakkapel met lisenen en het boogfries.
Waardering
Het pand is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard voorbeeld van een
in eclectische bouwtrant gebouwde pastorie uit de tweede helft van de 19de eeuw. Daarnaast heeft de pastorie
ensemblewaarde met naastgelegen St. Werenfriduskerk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)
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