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Complexnaam
Pastorie, H.Hart, Kerkhof complex
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

3

516613, 516614, 516615

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Haren

Oss

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Kerkplein 2, 5368 AM Haren
Complexomschrijving
Inleiding
Het betreft de bij het Klooster Bethlehem (rijksmonument) en de Sint Lambertuskerk (rijksmonument) te Haren
gesitueerde kerkelijke complex van HEILIG HARTBEELD (1), PASTORIE (2) EN BAARHUISJE OP HET KERKHOF (3),
alle daterend uit het laatste kwart van de negentiende eeuw en het eerste kwart van de twintigste eeuw.
Waardering
Het complex met bebouwing is van belang daar het getuigt van een geestelijke ontwikkeling. Daarnaast heeft het
vanwege architect en beeldhouwatelier architectuurhistorische waarde, is het gaaf bewaard gebleven en sluit het
aan bij de ter plekke reeds eerder beschermde kerkelijke bebouwing.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Monumentnummer*: 516613
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2001

Kadaster deel/nr:

16008/44

Monumentnaam**
R.K. Pastorie
Complexnummer

Complexnaam

516612

Pastorie, H.Hart, Kerkhof complex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Haren

Oss

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Kerkplein

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Megen

G

Postcode*

Woonplaats*

5368 AM

Haren

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
529

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Ten westen van de R.K. kerk van Haren staat aan de zuidelijke zijde van het Kerkplein op nummer 2 de blokvormige
voormalige R.K. PASTORIE uit 1877, waarschijnlijk een ontwerp van H.J. van Tulder. Tegen de achtergevel van de
pastorie staat een tot de oorspronkelijke bouw behorend koetshuis.
Omschrijving
De tweelaags pastorie heeft een rechthoekige plattegrond en een schilddak met verbeterde Hollandse pannen,
waarop een smeedijzeren dakruiter met windvaantje. Een klok ontbreekt. De bakstenen gevels zijn voorzien van een
hardstenen plint. De voorgevel heeft hoeklisenen en een centraal in de drie vensterassen geplaatste middenrisaliet,
waarin zich in een portiek een vleugelpaneeldeur bevindt met geometrisch ingedeeld bovenlicht, gietijzeren roosters
en twee gietijzeren buitenlantaarns. In de topgevel is een ijzeren rondlicht. De flankerende zesruits schuifvensters
zijn op de begane grond voorzien van luiken. Ook de zijgevels zijn voorzien van zesruiters. In de zuidelijke zijgevel
bevindt zich daarnaast een deur met bovenlicht. Tegen de gesloten oostelijke achtergevel is een eenlaags koetshuis
met een rechthoekige plattegrond geplaatst, voorzien van een met verbeterde Hollandse pannen belegd schilddak.
In de noordelijke gevel is een getoogde opgeklampte inrijpoort. Tegen de zuidelijke gevel van de pastorie groeit een
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druif. In de tuin verder een tweetal kastanjes van max. 1.75 meter omtrek.
Waardering
De voormalige R.K. pastorie is van algemeen belang en heeft cultuurhistorische waarde daar het getuigt van een
geestelijke ontwikkeling. Het is gaaf bewaard gebeleven en sluit aan bij de ter plekke reeds eerder beschermde
kerkelijke bebouwing.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Boomgroep
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Monumentnummer*: 516614
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2001

Kadaster deel/nr:

16008/44

Monumentnaam**
Beeld H.Hart van Jezus
Complexnummer

Complexnaam

516612

Pastorie, H.Hart, Kerkhof complex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Haren

Oss

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Lietingstraat

2

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Megen

G

Postcode*

Woonplaats*

Situering

5368 AC

Haren

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
903

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Op de zuid-westelijke hoek van het Kerkplein te Haren staat een uit 1929 daterend vrijstaand HEILIG HARTBEELD,
blijkens een inscriptie uitgevoerd door Van Bokhoven en Jonkers, 's-Hertogenbosch.
Omschrijving
Het kalkstenen Christusbeeld is gesteld op een dito sokkel, waarvan de vierkante plint via gestileerde klauwstukken
overgaat in een achthoekige opbouw. Op de dekplaat staat de gebeitelde tekst: "Ik ben koning", op de sokkel de
inscriptie: "Laat toekomen mijn rijk" en op de westelijke klauwstukken de tekens voor Alfa en Omega. Op de
noordelijke zijde van het voetstuk van het beeld de inscriptie: "Van Bokhoven en Jonkers".
Waardering
Het Heilig Hartbeeld is van algemeen belang het heeft cultuurhistorische waarde daar het getuigt van een
geestelijke ontwikkeling. Daarnaast heeft het vanwege de plaats in het werk van respectievelijk de architect en
beeldhouwatelier architectuurhistorische waarde. Het is gaaf bewaard gebleven en het sluit aan bij de ter plekke
reeds eerder beschermde kerkelijke bebouwing.

Hoofdcategorie

Subcategorie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Gedenkteken(D)
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** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 18 september 2021

Gedenkteken(D6)
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Monumentnummer*: 516615
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

18 december 2001

Kadaster deel/nr:

16008/44

Complexnummer

Complexnaam

516612

Pastorie, H.Hart, Kerkhof complex

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Haren

Oss

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Kerkplein

7

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Megen

G

Postcode*

Woonplaats*

Situering

5368 AM

Haren

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
351

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Op het kerkhof van de R.K. Sint Lambertuskerk (rijksmonument) aan het Kerkplein 7 te Haren staat aan de
westelijke zijde een klein BAARHUIS MET CALVARIEBERG in sobere neogotische stijl, uit omstreeks 1900.
Omschrijving
Het eenlaags huisje heeft een rechthoekige plattegrond en bakstenen muurwerk met een tandlijst. Op het zadeldak
liggen muldenpannen. In de zuidelijke gevel zitten twee toegangsdeuren, in de noordelijke gevel één opgeklampt
deurtje met spitsbogige strek. Géén van de gevels heeft vensters. Het interieur is in twee rechthoekige vertrekken
verdeeld. Het zadeldak heeft aan de westelijke zijde een fors houten overstek. Onder deze kap, met onder meer
ajour driepassen en florale motieven, hangt tegen de westelijke muur van het baarhuisje een houten kruis met een
kunststenen corpus, waarboven een dito plaquette met de afkorting: "INRI". Voor het kruis een klein natuurstenen
knielbankje. Het kruisbeeld wordt geflankeerd door in het muurwerk uitgespaarde blinde spitsboognissen, met elk
een bakstenen sokkel voor een (ontbrekend) beeld.
Waardering
Het objecten zijn van algemeen belang. Ze hebben cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke
ontwikkeling. De objecten maken deel uit van een waardevolle groep kerkelijke bebouwing en zijn daarnaast gaaf
bewaard gebleven. De combinatie van baarhuis met calvarieberg is zeldzaam.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Baarhuisje

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Calvarieberg
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