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Sint Lambertuskerk
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

506428, 506429

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Rotterdam

Rotterdam

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Oostzeedijk Beneden 3, 3062 VJ Rotterdam
Complexomschrijving
Complex-omschrijving St. Lambertuskerk met pastorie.
Inleiding:
Complex St. Lambertuskerk, bestaande uit KATHOLIEKE KERK met een klein kerkhof en bijbehorende PASTORIE
met grote achtertuin, gebouwd in 1877-78 naar ontwerp van E.J. Margry in respectievelijk neo-Gotische en neoRenaissancistische trant.
Omschrijving
Aan de kruising van de Hoflaan en de Oostzeedijk beneden gesitueerd kerkelijk complex, waarbij de kruisbasiliek
diagonaal op de straten is geprojecteerd, met de hoogoprijzende fronttoren aan de zijde van de Oostzeedijk en het
vijfzijdige koor aan de zijde van de Hoflaan. Ten noorden van het koor is de pastorie met een tussenlid aan de kerk
verbonden.
In de pastorietuin bevindt zich een tot slingerende vijver omgevormd restant van een oude veenstroom.
Waardering:
Kerkelijk complex met voor de tijd van ontstaan karakteristieke vormgeving met zowel in- als uitwendig goed
bewaard gebleven onderdelen van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde.
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Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving St. Lambertuskerk:
Naar ontwerp van E.J. Margry in neo-Gotische stijl uitgevoerde KATHOLIEKE KERK, een kruisbasiliek met fronttoren,
opgetrokken in rode baksteen afgewisseld met natuurstenen blokken en decoraties. De torens en zadeldaken zijn
bedekt met leien.
De georiënteerde kerk heeft een veelhoekige koorsluiting.
De westgevel wordt ingenomen door de toren met aan weerszijden gemetselde luchtbogen, rustend op steunberen,
bekroond met torentjes met achtzijdige spitsjes. De vierkante toren, met op de hoeken haaks op elkaar gestelde
steunberen, gaat boven de galmgaten over in een achtkantige toren met vier topgevels, bekroond door kleine
kruizen. Boven de galmgaten bevinden zich aan vier zijden in spitsboogvormige spaarvelden ronde wijzerplaten
waarboven een drielichtvenster in een topgevel. De toren wordt bekroond door een achtzijdige naaldspits met
ijzeren topornament.
De hoofdingang aan de voet van de toren wordt gevormd door een spitsboogvormig portaal met tegen de dagkanten
geringde schalken met corinthische kapitelen in natuursteen en met natuurstenen friezen gedecoreerde archivolten.
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Hierbinnen dubbele eikehouten deuren met sierbeslag met daarboven een drielichtvenster en driepasvenster. In de
topgevel boven de hoofdingang bevindt zich een gebeeldhouwde Lambertusfiguur. Daarboven vier spitsboogvormige
spaarvelden en groot roosvenster.
De zijbeuken hebben ieder eveneens een ingang in een spitsboogportaal. In de jaren twintig zijn de zijbeuken en
kapellen vergroot.
De gevel van het zuidtransept bezit in het midden een roosvenster met daaronder vier spitsboogvensters. Rechts
aan de gevel bevindt zich een ronde toren met licht ingesnoerde naaldspits.
Tussen de kerk en de pastorie bevindt zich de sacristie en de verbindingsgang tussen sacristie en pastorie.
Het grotendeels oorspronkelijk bewaard gebleven interieur bestaat uit een hoofdbeuk met een houten beschilderd
tongewelf en zijbeuken met stenen gewelven. De transepten bevatten zijkapellen. In het schip bevinden zich
vierkante pijlers begeleid door ronde schalken. In 1903 werd het interieur van de kerk veelkleurig beschilderd. Het
koor bevat de oorspronkelijke gebrandschilderde ramen. Tegen de wanden van het schip staan manshoge
gebeeldhouwde apostelfiguren.
In 1900 werd in de kerk een orgel geplaatst, gebouwd door de firma Maarschalkerweerd te Utrecht. Het orgel met
twee klavieren en vrij pedaal is in 1983 gerestaureerd door de Gebr. Vermeule te Weert.
Bij de kerk hoort een klein, noordwestelijk ten opzichte van de kerk gelegen, kerkhof.
Waardering:
De neo-Gotische St. Lambertuskerk met hoogoprijzende fronttoren, is zowel wat betreft het exterieur als het
interieur van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde en tevens van belang wegens de
beeldbepalende situering; hoofdonderdeel van het kerkelijk complex.
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Omschrijving pastorie.
De PASTORIE van de St.Lambertuskerk (1877-1878; E.J. Margry) telde oorspronkelijk twee bouwlagen, een derde
bouwlaag werd later toegevoegd. Het pand is op min of meer rechthoekige grondslag met in- en uitspringende
volumes, opgetrokken in rode baksteen met natuurstenen speklagen en tussen de begane grond en de eerste
verdieping een cordonlijst en tussen de tweede en derde bouwlaag siermetselwerk. De gevel van de tweede
verdieping bestaat uit rechthoekig houten vakwerk met bakstenen velden en vensters daartussen. Het pand heeft
een zadeldak met pannen belegd.
De rechter gevelhelft aan de straatzijde springt naar voren en heeft op de begane grond en de eerste verdieping
telkens twee rechthoekige T-vensters met glas-in-lood bovenlicht onder een ontlastingsboog met in het boogveld
een gebeeldhouwd ornament. Deze gevelhelft is afgesloten met een eenvoudige puntgevel waarvan de bovenzijde
een houten aftimmering heeft.
De linker gevelhelft heeft dezelfde indeling, behalve dat zich hier geheel rechts, in het midden van de gehele gevel,
de voordeur bevindt, onder een zadeldakje met driepasvormige houten lijst en gedecoreerde sleutelstukken. Boven

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 19 oktober 2019

Pagina: 4 / 5

de ingang bevinden zich op de eerste en tweede verdieping ook vensters.
In de rechter zijgevel is ter hoogte van de eerste verdieping, ondersteund door natuurstenen gedecoreerde
consoles, een stenen erker met lancetvensters en lessenaarsdak.
De pastorie is inwendig gemoderniseerd. Bij de pastorie hoort een grote achtertuin met een slingerende vijver.
Waardering:
Pastorie van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde en als historisch-functioneel onderdeel
van het St.Lambertuscomplex.
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