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Monumentnummers van complexonderdelen

3

507207, 507208, 507209

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Meerssen

Meerssen

Limburg

Hoofdadres van hoofdobject
Pastoor Nicolaas Creftenstraat 4, 6231 HH Meerssen
Complexomschrijving
Inleiding
Complex bestaande uit een drietal GRAFKAPELLEN. De grafkapellen zijn op de begraafplaats van de kern Meerssen,
gelegen aan de Nicolaas Creftenstraat, gesitueerd. De kapellen zijn tussen 1900 en 1920 gebouwd. De grafkapel
van Aubel is centraal op de begraafplaats gelegen, de beide familiekapellen zijn op het zuidelijk deel van de
begraafplaats gesitueerd. De grafkapellen vertonen elementen van Neo-Classicisme en Neo-Gotiek. Het overig
gedeelte van de begraafplaats is uitgesloten van bescherming.
Omschrijving
Complex bestaande uit drie grafkapellen gelegen op een van rijkswege onbeschermde begraafplaats. Het toegepaste
bouwmateriaal is hardsteen. De grafkapel van Aubel en van de familie Brouwers vertonen elementen van het NeoClassicisme, de grafkapel van de familie Kleuters vertoont elementen van de Neo-Gotiek.
Waardering
Het complex bestaande uit een drietal grafkapellen bezit cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van
een geestelijke en typologische ontwikkeling. Het complex bezit architectuurhistorische waarden wegens het
bijzondere belang voor de regionale geschiedenis van de architectuur, wegens de esthetische kwaliteit van de
ontwerpen en de bijzondere samenhang tussen ex- en interieur. Ensemblewaarden ontleent het complex aan zijn
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betekenis als essentieel onderdeel van de begraafplaats van de kern Meerssen en daarmee van belang voor het
aanzien van deze plaats.
De drie grafkapellen zijn van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de
architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.
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Monumentnummer*: 507207
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82830/83

Monumentnaam**
Begraafplaats van Aubel
Complexnummer

Complexnaam

507206

Grafkapellen Past. N. Creftenstraat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Meerssen

Meerssen

Limburg

Straat*

Nr*

Pastoor Nicolaas

4

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

6231 HH

Meerssen

Tegenover

Locatie

Creftenstraat
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Meerssen

E

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
1489

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Midden op de omstreeks 1880 in gebruik genomen Roomskatholieke begraafplaats van Meerssen gelegen
GRAFKAPEL bestemd voor de dekens van Meerssen en gebouwd rond 1920 in Neo-Classicistische trant. De
begraafplaats lag destijds buiten de bebouwde kom maar is thans in de bebouwing opgenomen. De kapel is
uitgevoerd en ontworpen door : "THYS beeldh./ LUIK robermont".
Omschrijving
De grafkapel heeft een in de dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt
afgedekt door een flauw hellend zadeldak. De dakbedekking is in natuursteen uitgevoerd. Het gebruikte materiaal is
hardsteen.
De sober gedetailleerde kapel telt twee traveeën, en is geheel in natuursteen uitgevoerd. De traveeën zijn
geaccentueerd door pilasters met teerlingkapitelen. De voorgevel wordt bekroond met een aan de onderzijde open
fronton, waarin een gevleugelde zandloper. Op het fronton staat een kruis. De entree is gevat in een pilasterstelling
met teerlingkapitelen en een driehoekig fronton met akroterieën. In het fronton de tekst "Requiescant in pace",
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erboven de tekst "Begraafplaats van Aubel". De dubbele deuren zijn van ijzer, versierd met ingesneden omgekeerde
fakkels, geponste gaten e.d. De zijgevels bevatten rondboogvensters met een kruis, bezet met glas-in-lood. De
achtergevel heeft een rond venster met een kruis, eveneens met glas-in-lood. In het INTERIEUR zijn onder meer
van belang een natuurstenen altaar met daarop een tabernakel. Aan de wanden marmeren memorieplaten met de
namen van de overleden dekens. De vensters zijn kruisvormig geleed.
Waardering
De grafkapel van Aubel bestemd voor de dekens van Meerssen is cultuurhistorisch van belang als bijzondere
uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling. De kapel bezit architectuurhistorische waarde
vanwege haar belang voor de geschiedenis van de architectuur, wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp
en vanwege de bijzondere samenhang tussen ex- en interieur.
Ensemblewaarde ontleent deze grafkapel aan haar vrijwel centrale ligging op de begraafplaats van Meerssen en
daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit gedeelte van Meerssen. De kapel is tenslotte van
algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van ex- en interieur en de bovenregionale zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafkapel(H)
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Monumentnummer*: 507208
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82830/76

Monumentnaam**
Familiegraf Fam. Brouwers
Complexnummer

Complexnaam

507206

Grafkapellen Past. N. Creftenstraat

Woonplaats*
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Meerssen

Meerssen

Limburg
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4
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Postcode*

Woonplaats*

Situering

6231 HH

Meerssen

Tegenover

Locatie

Creftenstraat
Kadastrale gemeente*
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Meerssen

E

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
1489

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
GRAFKAPEL in Neoclassicistische trant, gebouwd omstreeks 1900 door "E. Salu sculpt. Bruxelles" in opdracht van de
met de Maastrichtse familie Regout nauw verwante uit Meerssen afkomstige familie Brouwers. De kapel ligt op de
eertijds buiten de bebouwde kom gelegen rond 1880 in gebruik genomen Rooms Katholieke begraafplaats van
Meerssen. De eerste bijzetting in de kapel dateert van 1898.
Omschrijving:
Haaks op het pad gelegen grafkapel op rechthoekige plattegrond, opgetrokken uit hardsteen en gedekt door een
flauw hellend zadeldak van hardstenen platen; plaatijzeren toegangsdeur met glasraam en siersmeedwerk.
De grafkapel is ontworpen als prostylos, bestaande uit een rechthoekige cella op basement met florale motieven;
aan de voorzijde twee zuilen met composiet kapitelen die rusten op een doorlopende plint; latei met opschrift
"Familie Paul Brouwers" en door een kruis bekroond driehoekig fronton met hoekacroteria, bloemenkrans en
bloemtakken.
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In de achter- en zijgevels een respectievelijk twee rondboogvensters met kapiteeltjes en tandversiering en glas-inlood ramen met eveneens florale motieven. In het INTERIEUR zijn onder meer van belang een marmeren altaar en,
tegen de wanden, marmeren memorieplaten ter herinnering aan de bijzettingen.
Waardering De grafkapel van de familie Brouwers is cultuurhistorisch van belang als bijzondere uitdrukking van een
typologische ontwikkeling; zij bezit architectuurhistorische waarde wegens haar belang voor de regionale
geschiedenis van de architectuur, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de
bijzondere samenhang tussen ex- en interieur. Ensemblewaarde ontleent deze grafkapel aan haar markante
situering aan de zuidzijde van de begraafplaats van Meerssen waarmee het gebouw van betekenis is voor het
aanzien van dit gedeelte van Meerssen. De kapel is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische
gaafheid van ex- en interieur en de zeldzaamheid.
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Monumentnummer*: 507209
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

12 maart 1997

Kadaster deel/nr:

82830/73

Monumentnaam**
Familiegraf Kleuters-Janssen
Complexnummer

Complexnaam

507206
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Limburg
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Met elementen van de Neo Gotiek rond 1910 gebouwde GRAFKAPEL voor de familie Kleuters-Janssen.
De begraafplaats is omstreeks 1880 in gebruik genomen en lag toen buiten de bebouwde kom. Thans is de
begraafplaats in de bebouwing opgenomen. Aan de zuidzijde van de begraafplaats staat de grafkapel van de familie
Kleuters-Janssen.
De grafkapel werd vervaardigd door "J. Cremers-Vermeulen Maastricht"
Omschrijving
De grafkapel heeft een in de dwarsrichting geplaatste rechthoekige plattegrond, telt een bouwlaag en wordt
afgedekt door een zadeldak uitgevoerd in hardsteen. Het betreft een grafkapel met een spitsboogvormige toegang,
geflankeerd door twee zuilen en twee pilasters van de Corinthische orde. De grafkelder voor de kapel heeft een
hekwerk bestaande uit hardstenen obeliskvormige kolommen verbonden met een smeedijzeren ketting. Het dakje
wordt bekroond met enkele pinakels en een kruis. In het INTERIEUR is onder meer van belang een hardstenen
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altaartafel. In de achterwand van de kapel bevindt zich een spitsboogvormig blind venster.
Waardering
De grafkapel van de familie Kleuters-Janssen is cultuurhistorisch van belang als een bijzondere uitdrukking van een
typologische ontwikkeling. De kapel bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar belang voor de regionale
geschiedenis van de architectuur, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en vanwege de
bijzondere samenhang tussen ex- en interieur. Ensemblewaarde ontleent deze grafkapel aan haar situering op de
zuidzijde van de begraafplaats van Meerssen en daarmee van bijzondere betekenis voor het aanzien van dit
gedeelte van Meerssen. De kapel is tenslotte van algemeen belang op grond van een redelijke mate van
architectonische gaafheid van ex- en interieur en de zeldzaamheid.
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