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Complexnaam
Hervormde Kerk c.a.
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

39430, 526176

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Schraard

Súdwest-Fryslân

Friesland

Hoofdadres van hoofdobject
Schoolstraat 3, 8746 NH Schraard
Complexomschrijving
Omschrijving
HERVORMDE KERK met RINGMUUR, KERKHOF en TWEE IJZEREN TOEGANGSHEKKEN. De in aanleg middeleeuwse
kerk ligt aan de zuidwestkant van het beschermde radiale terpdorp Schraard, dat in de vroege middeleeuwen is
ontstaan op een kwelderwal van de Marneslenk. Kerk, zorgvuldig ingericht kerkterrein en directe omgeving (dorp én
open weidegebied) vormen een harmonieuze en cultuurhistorisch waardevolle eenheid.
Waardering
HERVORMDE KERK met RINGMUUR, KERKHOF en TOEGANGSHEKKEN. van algemeen cultuur- en
architectuurhistorisch belang alsook van stedenbouwkundig belang: - vanwege de ouderdom; - vanwege de bouwen verbouwgeschiedenis; - vanwege de architectuurkenmerken; - vanwege de waardevolle interieuronderdelen; vanwege de toegepaste materialen (in- en exterieur); - wegens de waardevolle en verzorgd vormgegeven
terreininrichting; - vanwege de directe relatie met de dorpsbebouwing en het open landschap; - vanwege het belang
voor het beschermde dorpsgezicht.
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Monumentnummer*: 39430
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

10 september 1968

Kadaster deel/nr:

3251/101

Complexnummer

Complexnaam

527988

Hervormde Kerk c.a.

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Schraard

Súdwest-Fryslân

Friesland

Straat*

Nr*

Schoolstraat

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Makkum

C

Postcode*

Woonplaats*

8746 NH

Schraard

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1446

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving
Eénbeukig, overwegend geelbakstenen (verschillende formaten), leiengedekt KERKGEBOUW met halfrond gesloten
koor en ongelede zadeldaktoren. De 12de-eeuwse Romaanse toren is in de 13de eeuw verhoogd bij de bouw van de
Romangotische kerk. De top van de toren is, mogelijk in de 18de eeuw, vernieuwd. Diepliggende rondboog- en
spitsboogramen met roedeverdeling. Aan zuidzijde toegang onder spitsboog. Het schip wordt gedekt door een
houten tongewelf, mogelijk van na een brand in 1524. Tot de inventaris behoren ondermeer een preekstoel uit
1633, een doophek en enkele kerkbanken met bollen op de hoeken respectievelijk wangen met koppen in vroege
renaissancestijl (ca. 1560). Voorts enige zerken en een rouwbord. In de toren een klokkenstoel met klok van W.
Wegewaert, 1603, diameter 81 cm.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Monumentnummer*: 526176
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

23 februari 2004

Kadaster deel/nr:

11019/176

Complexnummer

Complexnaam

527988

Hervormde Kerk c.a.

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Schraard

Súdwest-Fryslân

Friesland

Straat*

Nr*

Schoolstraat

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Makkum

C

Postcode*

Woonplaats*

Situering

8746 NH

Schraard

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1446

Rijksmonumentomschrijving**
Het KERKHOF, dat als historisch belangrijke ruimte tevens is beschermd, is omgeven door een in aanleg mogelijk
nog 18de-eeuwse geelbakstenen RINGMUUR waarin twee 19de-eeuws ijzeren TOEGANGSHEKKEN. De geel- en
roodbakstenen ringmuur met ezelsrug en afgeronde doorgangen, draagt door ophoging van het kerkhofterrein
gedeeltelijk het karakter van keermuur. Hij loopt nagenoeg rondom het kerkhof en wordt aan noord- en oostzijde
ontsloten door twee verzorgd vormgegeven ijzeren hekken bestaande uit hekpalen met 'vaasvormige' bekroning
waartussen vleugels met spijlen en pijlpunten; aan buitenzijde dunne ijzeren steunen. Aan kerkhofzijde staat tegen
de ringmuur een 'binnenring' van haagbeuk. Het kerkhof is als ruimte binnen de keermuur van belang en als
zodanig beschermd. De graftekens zijn niet expliciet beschermd, hoewel een deel ervan door de typisch 19deeeuwse vormgeving goed aansluit bij het 19de-eeuwse karakter van de hekwerken en daarom van lokaal belang is.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
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Functie
Kerkhof
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