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Complexomschrijving
Omschrijving
In de direkte nabijheid van de Sint Martinuskerk aan een langwerpig pleintje aan de zuidzuide van de kerk zijn in
een straatwand religieuze dienstwoningen gesitueerd. De Sint Martinuskerk en het dekenhuis (Grote Kerkstraat 26
en 28) zijn beschermd krachtens de Monumentenwet 1988. Tot dit complex behoren verder een voormalige pastorie
(huisnummer Grote Kerkstraat 30); voormalige kapelaniën (nummer 32 en 34); voormalige kosterswoning (nummer
36); en de repetitieruimte voor het parochiekoor met bovenwoning (nummer 38). De diverse woningen werden
omstreeks 1880 gebouwd in opdracht van het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie. De woningen zijn gebouwd
in de stijl van het Traditionalisme met uitzondering van de repetitieruimte met bovenwoning op huisnummer 38.
Deze woning vertoont invloeden van het Expressionisme. De woningen zijn gebouwd in baksteen en natuursteen.
Waardering
Het complex Grote Kerkstraat 30, 32, 34, 36 en 38 is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als
voorbeeld van religieuze bebouwing in een hiërarchische structuur nabij een dekenale kerk. De panden bezitten
architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en de detaillering en, met name voor het
repetitielokaal met bovenwoning, als voorbeeld van het oeuvre van architect Jules Kayser. Het complex is tevens
van algemeen belang vanwege de situering nabij de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk als straatwand met
religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid, met name van het exterieur van de panden, en typologische
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Halfvrijstaande voormalige pastorie van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in de straatwand met
religieuze dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige pastorie is gebouwd in de stijl
van het Traditionalisme met invloed van Neo-renaissance. Het pand werd gebouwd omstreeks 1880 aansluitend aan
het oudere, eveneens wettelijk beschermde dekenhuis aan de Grote Kerkstraat 28.
Omschrijving
Voormalige pastorie op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus een zolderverdieping met
zadeldak en wolfsdak. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en natuursteen. Speklagen in lichte tint baksteen.
Rechthoekige houten vensters met bovenlicht. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. Hardstenen dorpelstenen.
In de plint kleine halfronde keldervensters. Daken met mulden pannen. Een dakkapel met leien dakje en
smeedijzeren nokpion. Rechterdeel voorgevel springt vooruit en loopt uit in een trapgevel bekroond met een
nokpion. In het vooruitspringend geveldeel in de eerste en tweede bouwlaag twee vensters met rondboogvormige
vulstukken met hierin keramische decoraties. In de trapgevel een venster met aan weerzijden een smalle
rondboogvormige nis. Treden van de trapgevel gedekt met hardstenen platen. Vensters in een decoratieve
metselwerk omlijsting met hardstenen aanzet- en sluitstenen. In de linkerzijgevel van het vooruitspringend
geveldeel in de eerste en tweede bouwlaag smalle vensters. In het terugliggend linkerdeel van de voorgevel in de
eerste en tweede bouwlaag een rechthoekig venster met bovenlicht en rondboogvormig vulstuk met keramische
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decoraties. De linkerzijgevel van de pastorie bestaat uit drie gevelvlakken. Het middendeel en het linkerdeel
springen vooruit. Tussen deze gevelvlakken afgeschuinde hoeken. Middendeel van de linkerzijgevel van de pastorie
uitlopend in een topgevel met wolfsdak. In het rechterdeel van de zijgevel de voordeur met hardstenen dorpel.
Rechthoekige houten deur met bovenlicht. Aan de bovenzijde van deur in de tweede bouwlaag een rechthoekig
venster en in de topgevel een klein rechthoekig venster met aan weerszijden drie rondboogvormige blinde
gevelvlakken. In het middendeel van de linkerzijgevel een uitbouw in twee bouwlagen afgedekt met een klein
zadeldak. Deze uitbouw heeft een afgeschuinde rechterzijgevel. In dit afgeschuinde geveldeel in de eerste bouwlaag
een smal hoog venster met hierboven in de tweede bouwlaag een kleiner rechthoekig venstertje. Aan de bovenzijde
van dit kleine venster decoratief uitgebouwd metselwerk. In de voorgevel van de uitbouw twee smalle hoge vensters
op ongelijke hoogte, in de tweede bouwlaag een kleiner rechthoekig venster en in de topgevel aan weerszijden van
het rondboogvormig vulstuk een ronde nis. Het linkerdeel van de linkerzijgevel springt opnieuw vooruit en heeft in
de eerste bouwlaag een rechthoekig venster met rondboogvormig vulstuk en in de tweede bouwlag een rechthoekig
venster met segmentboogvormig vulstuk. Beide vensters hebben een hardstenen dorpelsteen. De dorpelstenen zijn
opgenomen in een bakstenen waterlijst. Aan de rechterzijde heeft dit geveldeel weer een afgeschuinde hoek. In
deze afgeschuinde hoek in de eerste en tweede bouwlaag een rechthoekig venster. Aan de bovenzijde van het
venster in de tweede bouwlaag decoratief uitgebouwd metselwerk. In de achtergevel aan de tuinzijde aan de
linkerzijde in de eerste bouwlaag een grote pui uit omstreeks 1980. Een venster in de tweede bouwlaag is
dichtgezet. In de topgevel een rechthoekig venster. De achtergevel aan de rechterzijde is in de eerste bouwlaag
eveneens dichtgezet met uitzondering van twee venstertjes. In tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters van
omstreeks 1980. De structuur van het INTERIEUR is ten dele in tact. De uitmonstering van het interieur is
gemoderniseerd.
Waardering
De voormalige pastorie is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze
bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het
pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het pand is van
historisch stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege
de gaafheid, met name van het exterieur en de typologische zeldzaamheid.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Voormalige kosterwoning van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in de straatwand met religieuze
dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige kosterswoning is gebouwd in de stijl van
het Traditionalisme. Het pand werd gebouwd omstreeks 1880 aansluitend aan de voormalige pastorie aan het
binnenplein bij de Grote Kerkstraat.
Omschrijving
Tussenwoning op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus zolderverdieping onder een
wolfdak. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en natuursteen. Voorgevel met speklagen in lichte tint baksteen.
Plint met waterlijst. In de voorgevel een grote segmentboogvormige houten poort. Hierachter bevond zich
oorspronkelijk de stalling voor de lijkwagen. Rechts van deze poort de rechthoekige houten voordeur. De voordeur
heeft een bovenlicht met aan de bovenzijde een rondboogvormig vulstuk met hierin decoratief metselwerk. De
voordeur heeft twee treden in hardsteen. In de tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters met bovenlichten met
aan de bovenzijde segmentboogvormige vulstukken. Vensters in de tweede bouwlaag met hardstenen dorpelstenen.
Dorpelstenen opgenomen in een doorlopende waterlijst van baksteen. Aan de rechterzijde heeft de voorgevel een
afgeschuinde hoek. In de eerste bouwlaag van dit gevelvlak een rechthoekig venster met een rondboogvormig
vulstuk. In dit vulstuk keramische decoraties. In de tweede bouwlaag een kleiner venster met een
segmentboogvormig vulstukje. Aan de bovenzijde van dit venster decoratief uitgebouwd metselwerk. Dak met

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 16 mei 2022

Pagina: 5 / 12

overstek op houten consoles. In het voorgeveldakvlak een dakkapel van omstreeks 1980. Blinde linkerzijgevel.
Linkerzijgevel loopt uit in een topgevel met dakoverstek. In de achtergevl aan de tuinzijde is in de eerste bouwlaag
omstreeks 1980 een venster toegevoegd. In het overige gevelvlak een viertal kleine vensters met hardstenen
dorpels. Het INTERIEUR is zowel qua structuur als uitmonstering gemoderniseerd.
Waardering
De voormalige kosterswoning is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de
religieuze bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint
Martinuskerk. Het pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het
pand is tevens van historisch- stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze
bebouwing en vanwege de gaafheid, met name van het exterieur, en de typologische zeldzaamheid.
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Inleiding
Het object betreft één van beide voormalige kapelanieën van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in
de straatwand met religieuze dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige kapelanie is
gebouwd in de stijl van het Traditionalisme met invloed van Neo-renaissance. Het pand werd gebouwd omstreeks
1880 aansluitend aan de voormalige kosterswoning aan het binnenplein bij de Grote Kerkstraat.
Omschrijving
Voormalige kapelanie op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus een zolderverdieping met
wolfdak. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en natuursteen. Speklagen in een lichte tint baksteen.
Rechthoekige houten vensters met zij- en bovenlichten. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. De voorgevel is
asymmetrisch ingedeeld. In het linkerdeel van de voorgevel de voordeur. Deze dateert van omstreeks 1970. De
vensters zijn eveneens niet authentiek. Deur en vensters met hardstenen dorpelstenen. De dorpelstenen zijn
opgenomen in een bakstenen waterlijst. In de plint twee kleine keldervensters. Deur en vensters eerste bouwlaag
met een rondboogvormig vulstuk met hierin keramische decoraties. In de tweede bouwlaag aan de bovenzijde van
de voordeur een tweedelig venster met een rondboogvormig vulstuk. Daarnaast twee driedelige vensters met een
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segmentboogvormig vulstuk. Onder de dakrand kleine boogfriezen. Aan de linkerzijgevel in het verlengde van de
voorgevel een aangebouwde muur ter hoogte van anderhalve en een halve bouwlaag. Aan het rechterdeel van de
linkerzijgevel een aangebouwde serre met plat dak met hierop een balkon. In de tweede bouwlaag een rechthoekige
dubbele balkondeur met driedelig bovenlicht. Aan het linkerdeel van de linkerzijgevel een forse uitbouw over twee
bouwlagen en afgedekt met een zadeldak. In de tweede bouwlaag van deze uitbouw een driedelig venster met
rondboogvormig vulstuk. Aan de achtergevel tuinzijde een aangebouwde serre met plat dak. Deze dateert van
omstreeks 1970. Het INTERIEUR is qua structuur en uitmonstering gemoderniseerd.
Waardering
De voormalige kapelanie is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze
bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het
pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het pand is tevens van
historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege
de gaafheid, met name van het exterieur, en de typologische zeldzaamheid.
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Inleiding
Een van beide voormalige kapelanieën van de Sint Martinusparochie. Het pand is opgenomen in de straatwand met
religieuze dienstwoningen aan de zuidzijde van de Sint Martinuskerk. De voormalige kapelanie is gebouwd in de stijl
van het Traditionalisme met invloed van Neo-renaissance. Het pand werd gebouwd omstreeks 1880 aansluitend aan
de andere voormalige kapelanie aan het binnenplein bij de Grote Kerkstraat.
Omschrijving
Voormalige kapelanie op een rechthoekige plattegrond. Het pand telt twee bouwlagen plus een zolderverdieping met
wolfdak. Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen en natuursteen. Speklagen in een lichte tint baksteen.
Rechthoekige houten vensters met zij- en bovenlichten. Rechthoekige houten deur met bovenlicht. De voorgevel is
asymmetrisch ingedeeld. In het linkerdeel van de voorgevel de voordeur. Deze dateert van omstreeks 1970. De
vensters zijn eveneens niet authentiek. Deur en vensters met hardstenen dorpelstenen. De dorpelstenen zijn
opgenomen in een bakstenen waterlijst. In de plint twee kleine keldervensters. Deur en vensters eerste bouwlaag
met een rondboogvormig vulstuk met hierin keramische decoraties. In de tweede bouwlaag aan de bovenzijde van
de voordeur een tweedelig venster met een rondboogvormig vulstuk. Daarnaast twee driedelige vensters met een
segmentboogvormig vulstuk. Onder de dakrand kleine boogfriezen. In het dakvlak van de voorgevel twee grote
kantelvensters van omstreeks 1970. Aan de linkerzijgevel in het verlengde van de voorgevel een aangebouwde
muur ter hoogte van anderhalve en een halve bouwlaag. Helemaal links in deze muur een segmentboogvormige
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houten deur. Aan het rechterdeel van de linkerzijgevel een aangebouwde serre met plat dak met hierop een balkon.
Deze serre is omstreeks 1970 vergroot met een volume waardoor de voormalige binnenplaats thans geheel is
overdekt. Aan de straatzijde een driedelig bovenlicht behorend bij deze aanbouw. In de tweede bouwlaag boven de
serre een rechthoekige dubbele balkondeur met driedelig bovenlicht. Aan het linkerdeel van de linkerzijgevel een
forse uitbouw over twee bouwlagen en afgedekt met een zadeldak. In de tweede bouwlaag van deze uitbouw een
driedelig venster met rondboogvormig vulstuk. In de achtergevel aan de tuinzijde zijn omstreeks 1970 twee
vensters toegevoegd. In de tweede bouwlaag achtergevel een drietal kleine venstertjes. Het INTERIEUR is qua
structuur en uitmonstering gemoderniseerd.
Waardering
De voormalige kapelanie is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van de religieuze
bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint Martinuskerk. Het
pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en detaillering. Het pand is tevens van
historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege
de gaafheid, met name van het exterieur, en de typologische zeldzaamheid.
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Inleiding
Repetitielokaal met bovenwoning gebouwd in 1923 naar een ontwerp van architect Jules Kayser. De bouwstijl is
Traditionalisme met elementen van het Expressionisme. Het pand maakt deel uit van de straatwand met religieuze
bebouwing aan de noordzijde van Sint Martinuskerk. Deze straatwand omsluit samen met de tegenoverliggende Sint
Martinuskerk een langwerpig pleintje.
Omschrijving
Halfvrijstaand repetitielokaal met bovenwoning. Het pand telt twee bouwlagen en wordt afgedekt met een plat dak.
Het toegepaste bouwmateriaal is baksteen met metselwerk in halfsteensverband. Rechthoekige houten vensters en
deuren. Vensters deels met glas-in-lood bovenlichten. Rechterdeel voorgevel terugliggend met in dit geveldeel een
smeedijzeren toegangspoort onder een brede houten luifel naar het repetitielokaal. Linkerdeel voorgevel met hoge
bakstenen plint met hierin decoratief metselwerk. In het rechterdeel van deze voorgevel drie hoge
trappenhuisvensters met glas-in-lood. In het linkergeveldeel vier kleine rechthoekige vensters. In de tweede
bouwlaag rechts twee kleine vensters en aan de linkerzijde een groter rechthoekig venster. Onder de dakrand
decoratief metselwerk De voordeur naar de bovenwoning bevindt zich in de rechterzijgevel van het vooruitspringend
geveldeel. In het terugliggend geveldeel een portaal met hierin links een dubbele toegangsdeur naar het
repetitielokaal en rechts een deur naar de tuin. Portaal met authentieke vloer met rode en zwarte tegels In de
tweede bouwlaag van het terugliggend geveldeel een rechthoekig venster. In de linkerzijgevel in de eerste bouwlaag
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vijf grote vensters met glas-in-lood bovenlichten. In de tweede bouwlaag een erkervenster met links hiervan vier
venstertjes die zijn dichtgezet. In de achtergevel in de tweede bouwlaag verbouwingssporen. Van het interieur is
onder meer het volgende van belang. De structuur en uitmonstering van het interieur zijn vrijwel in tact. Op de
begane grond een groot repetitielokaal voor het parochiekoor met in de linkerwand twee muurkasten en een kleine
keuken met toiletruimte. De plafondbalken rusten op licht geornamenteerde consoles. De bovenwoning heeft een
kleine hal met authentieke vloer met rode en zwarte tegels. Authentieke trap met hoofdbaluster en leuning met
spijlen. Op de verdieping drie kamers en keuken met paneeldeuren.
Waardering
Het repetitielokaal met bovenwoning is van algemeen belang en bezit cultuurhistorische waarde als onderdeel van
de religieuze bebouwing van de Sint Martinusparochie in de straatwand tegenover de wettelijk beschermde Sint
Martinuskerk. Het pand bezit architectuurhistorische waarde vanwege de toegepaste bouwstijl en als voorbeeld van
het oeuvre van architect Jules Kayser. Het pand is tevens van historisch-stedenbouwkundig belang vanwege de
situering in een straatwand met religieuze bebouwing en vanwege de gaafheid en typologische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Sport, recreatie, vereniging en horeca

Vergadering en vereniging

Vergaderzaal
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