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Complexnaam
Heilige Kruisverheffing
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

32265, 513665, 513666, 513667

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Raalte

Raalte

Overijssel

Hoofdadres van hoofdobject
Kerkstraat 6, 8102 EA Raalte
Complexomschrijving
Inleiding
Het KERKCOMPLEX in het centrum van Raalte bestaat uit de KERK (monument nr. 32265), een PASTORIE uit 1929
(monument nr. 513665), een KAPEL (monument nr. 513666) en TWEE LIJKENHUISJES (monument nr. 513667). De
rooms-katholieke kerk, is in 1891 gebouwd door Alfred Tepe. De pastorie is naar ontwerp van de architect Roebbers
in een traditionalistische stijl gebouwd. Het terrein waarop het complex zich bevindt, omvat ten zuiden van de
pastorie een hek dat toegang biedt tot een beukenlaan (noord-zuid gericht) die als processielaan naar de
begraafplaats leidt. De begraafplaats, die in 1928 is gesticht, wordt begrensd door een smeedijzeren hek, omzoomd
door hoog geboomte met een middenpad tussen heggen. De twee lijkenhuisjes staan in de zuidoostelijke en
zuidwestelijke hoek van de begraafplaats; centraal aan de noordelijke zijde staat de kapel in de as van de
beukenlaan; alledrie in Neo-Gotische stijl. Vanaf het smeedijzeren toegangshek loopt door het midden van de
begraafplaats tot aan de kapel een pad omzoomd door een haag.
Waardering
KERKCOMPLEX bestaande uit een r.k. KERK, PASTORIE, een KAPEL en twee LIJKENHUISJES van algemeen cultuur-,
architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als uiting van de rooms katholieke gemeenschap in Raalte
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- als monumentaal en architectonisch evenwichtige ontwerpen van de architecten A. Tepe en M. Roebbers
- vanwege de functionele en ruimtelijke samenhang tussen de onderdelen van het complex
- vanwege de ligging van de onderdelen in samenhang met de processielaan en de begraafplaats.
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Monumentnummer*: 32265
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

7 juli 1976

Kadaster deel/nr:

2697/43

Complexnummer

Complexnaam

513664

Heilige Kruisverheffing

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Raalte

Raalte

Overijssel

Straat*

Nr*

Kerkstraat

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Raalte

M

Postcode*

Woonplaats*

8102 EA

Raalte

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1935

Rijksmonumentomschrijving**
H. Kruisverheffing, 1891-1892 door A. Tepe. Driebeukige bakstenen HALLENKERK met toren, sterk verwant aan
Tepe's St. Nicolaaskerk te IJsselstein. Hoogaltaar in neogotische stijl uit het atelier van F.W. Mengelberg. Kalkstenen
retabel met reliefs en pinakels, houten luiken met beschildering. Twee zijaltaren, eveneens uit het atelier
Mengelberg met houtsculptuur in de retabels en beschilderde luiken. In de apsis van het hoogkoor vijf
gebrandschilderde neo-gotische ramen. Mechanisch torenuurwerk. Is buiten gebruik gesteld. Drieklaviers,
pneumatisch orgel, gemaakt door de firma Adema in 1927, oorspronkelijk gemaakt voor de RK Sint Michaelskerk te
Zwolle, in 2008 aangekocht voor herplaatsing in Raalte.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 513665
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

10749/42

Complexnummer

Complexnaam

513664

Heilige Kruisverheffing

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Raalte

Raalte

Overijssel

Straat*

Nr*

Kerkstraat

8

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

8102 EA

Raalte

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Raalte

M

1935

Raalte

M

1934

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
PASTORIE met rechts (oost) een uitbouw die toegang biedt tot de sacristie. Het pand is over twee bouwlagen
opgetrokken in rode machinale baksteen onder een met leien gedekt (maasdekking) schilddak met uitkragende
gootlijst. De vensters hebben een bovenlicht met glas-in-lood. Op het dak staan enkele eenvoudige dakkapellen.
Voorgevel (Z) met hoekrisalieten. Centraal geplaatste ingangspartij in een portiek onder een rondboog met
natuurstenen sluitsteen. Rechtgesloten deur met zijlichten en bovenlicht. Op de verdieping boven de entree een
loggia met drie rondbogen op bakstenen kolommen. Aan weerszijden van de entree en de loggia twee smalle
staande vensters. De hoekrisalieten op de begane grond zijn voorzien van driezijdige erkers met vensters; op de
erkers een balkon met gemetselde balustrade en dubbele meerruits balkondeuren onder bovenlichten. Linker
zijgevel (W) met links een driezijdige erker met vensters en terrasdeuren; op deze erker eveneens een balkon met
een dubbele en een enkele balkondeur onder een bovenlicht. Rechts van de erker op de begane grond en de
verdieping een venster. Achtergevel met middenrisaliet onder een driezijdig dak met overstekende gootlijst. In de
risaliet is op de begane grond een deur met aan weerszijden een venster geplaatst. Op de verdieping en onder de
dakaanzet drie keperboogvormige vensters met glas-in-lood tussen lisenen. Aan beide zijden van de risaliet zijn op
de begane grond en de verdieping twee vensters geplaatst. Rechter zijgevel met entree onder een luifel met
bovenlicht, links daarvan een venster. Op de verdieping drie vensters. Een verdieping tellende aanbouw met enkele
vensters onder een plat dak.
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In het tussenlid tussen kerk en pastorie bevindt zich de sacristie met aan de voorzijde een spitsboogvormige ingang
met aan weerszijden twee spitsboogvormige vensters.
Erfscheiding in de vorm van een smeedijzeren hek tussen bakstenen kolommen, links eindigend in een groot
smeedijzeren hek dat toegang biedt tot een beukenlaan die naar de begraafplaats leidt.
Waardering
PASTORIE van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als representant van de rooms-katholieke gemeenschap in Raalte
- als monumentaal en architectonisch evenwichtig ontwerp van de architect Roebbers
- vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met de kerk en begraafplaats
- vanwege de beeldbepalende situering
- vanwege de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)
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Monumentnummer*: 513666
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

10749/42

Complexnummer

Complexnaam

513664

Heilige Kruisverheffing

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Raalte

Raalte

Overijssel

Straat*

Nr*

Kerkstraat

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Raalte

M

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8102 EA

Raalte

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3350

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Octogonale KAPEL onder een achthoekig met leien gedekt tentdak met acht steekkapjes. De acht zijden worden
door middel van steunberen van elkaar gescheiden. Op de nok een met lood beklede lantaarn waarop een
smeedijzeren kruis. Langs de dakrand van de steekkapjes is een uitgemetseld fries aangebracht. De drie voorste
zijden hebben een spitsboogvormige opening, waarbij het middelste kapje wordt bekroond door een smeedijzeren
kruis. De openingen worden door smeedijzeren hekken afgesloten. De overige vijf zijden zijn voorzien van een
spitsboogvormig venster met vorktracering. In alle acht geveltoppen zijn ronde vensters met glas-in-lood geplaatst.
In de kapel een altaar met een beeldengroep van de bewening.
Waardering
KAPEL van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de Neo-Gotische bouwstijl
- als onderdeel van de begraafplaats, behorend bij het kerkelijk complex
- vanwege de gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Rouwkapel (H)
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Monumentnummer*: 513667
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

10749/42

Complexnummer

Complexnaam

513664

Heilige Kruisverheffing

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Raalte

Raalte

Overijssel

Straat*

Nr*

Kerkstraat

6

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Raalte

M

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8102 EA

Raalte

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3350

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
In de zuidwestelijke en zuidoostelijke hoek twee identieke LIJKENHUISJES opgetrokken in rode machinale baksteen
onder een met leien gedekt (maasdekking) zadeldak met een overstekende gootlijst. Langs de dakrand is een
uitgemetseld fries aangebracht dat in de top eindigt in een gemetseld kruis. De voorgevel heeft een deur met
ijzerbeslag onder een spitsboog. Daarboven een lichtspleet. In de zijgevels bevinden zich dubbele spitsboogvormige
vensters.
Waardering
LIJKENHUISJES van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de Neo-Gotische bouwstijl
- als onderdeel van de begraafplaats, behorend bij het kerkelijk complex
- vanwege de gaafheid van het exterieur.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Baarhuisje
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