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Complexnaam
R.K. Kerk te Gellicum
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

16505, 16506, 16507, 526554

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Gellicum

West Betuwe

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject
Kerkweg 5, 4155 BD Gellicum
Complexomschrijving
Inleiding
Het veelhoekige terrein wordt omsloten door een nieuw kerkhof, wegen en grasvelden. Het complex bestaat uit het
kerkgebouw, de kerkhofmuur, de kerktoren en het rechthuis. Het rechthuis is gesitueerd tegen de westgevel van de
kerktoren. De gebouwen liggen op een terp, die bijeengehouden wordt door de kerkhofmuur.
Waardering
Het complex van rechthuis, kerkgebouw, kerkhofmuur en kerktoren is van algemeen architectuurhistorisch,
cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang. De onderdelen vormen een functionele en visuele eenheid.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022
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Monumentnummer*: 16505
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 maart 1971

Kadaster deel/nr:

82963/123

Complexnummer

Complexnaam

528685

R.K. Kerk te Gellicum

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gellicum

West Betuwe

Gelderland

Straat*

Nr*

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Kerkweg

5

a

4155 BD

Gellicum

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Deil

P

Kad. object*

Situering

Appartement

Locatie

Grondperceel
45

Rijksmonumentomschrijving**
Rechthuis. Tegen de westgevel van de toren (apart monumentnummer 16507) het uit omstreeks 1630 daterende
rechthoekige Rechthuis, welks zadeldak aan de westzijde wordt afgesloten door een puntgevel met vlechtingen.
De begane grond is opgevat als een overwelfd portaal en daartoe naar drie zijden door bogen toegankelijk. Vensters
met ontlastingsbogen; in de westgevel een gepolychromeerde wapensteen.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen

Gerechtsgebouw(E)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022

Functie
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Monumentnummer*: 16506
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 maart 1971

Kadaster deel/nr:

82963/118

Complexnummer

Complexnaam

528685

R.K. Kerk te Gellicum

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gellicum

West Betuwe

Gelderland

Straat*

Nr*

Kerkweg

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Deil

P

Postcode*

Woonplaats*

4155 BD

Gellicum

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
363

Rijksmonumentomschrijving**
R.K. Kerk van O.L. Vrouw Geboorte. Laatgotische dorpskerk, in de huidige vorm ontstaan door verbouwing en
uitbreiding van een oudere kerk in het begin der 16e eeuw.
Schip, gedekt door een uit ca. 1830 daterend houten tongewelf, met door kruisribgewelven overkluisde noordbeuk.
Driezijdig gesloten koor, waartegen aan de zuidzijde een sacristie met puntgevel en zadeldak. De kerk is uitwendig
omstreeks 1860 ommetseld.

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
Datum van downloaden 26 september 2022
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Monumentnummer*: 16507
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 maart 1971

Kadaster deel/nr:

82963/114

Complexnummer

Complexnaam

528685

R.K. Kerk te Gellicum

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gellicum

West Betuwe

Gelderland

Straat*

Nr*

Kerkweg

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Deil

P

Postcode*

Woonplaats*

4155 BD

Gellicum

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
45

Rijksmonumentomschrijving**
Toren der R.K. Kerk. Laatgotisch bouwwerk uit de eerste helft der 16e eeuw. De bovenste drie geledingen hebben
een versiering met korfboognissen. Tegen de noord- en zuidgevel staan zware steunberen, in de noordelijke
waarvan de wenteltrap is aangebracht.
Tongewelf over de benedenruimte.
Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van elektrische opwinding.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerktoren

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022
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Monumentnummer*: 526554
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 november 2004

Kadaster deel/nr:

82946/63

Complexnummer

Complexnaam

528685

R.K. Kerk te Gellicum

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Gellicum

West Betuwe

Gelderland

Straat*

Nr*

Hoogeindseweg

1

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Deil

P

Postcode*

Woonplaats*

Situering

4155 BH

Gellicum

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
363

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Kerkhofmuur ten zuiden van het kerkgebouw van de R.K. kerk van Onze Lieve Vrouwe Geboorte. De muur sluit in
het westen aan tegen het rechthuis (apart monumentnummer 16505) en in het oosten tegen de kosterswoning en
omsluit het kerkhof. De kerkmuur omsluit de terp waarop het kerkgebouw, de toren, het rechthuis en de
kosterswoning zijn gelegen. Na 1997 is nabij het rechthuis een opening in de muur gemaakt als toegang naar het
nieuwe deel van de begraafplaats. De kerkhofmuur aan de noordzijde van het rechthuis dateert van circa 1985. Dit
muurdeel valt niet onder de bescherming.
Omschrijving
Gemetselde bakstenen muur, opgetrokken in minimaal twee verschillende formaten baksteen. Het muurdeel direct
grenzend aan het rechthuis is een lage halfsteens muur afgesloten door een strekkenlaag. De rest van de
kerkhofmuur is breder en afwisselend afgedekt met een rollaag en een ezelsrug. Aan de straatzijde wordt de muur
gesteund door steunberen van verschillende vorm.
Waardering
De kerkhofmuur is van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege de functionele eenheid tussen de kerkhofmuur en de kerk, de toren en het kerkhof, te weten het

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022
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bijeenhouden van de terp;
- vanwege de visuele eenheid tussen de kerkhofmuur en de kerk, de toren en het kerkhof.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Erfscheiding(D)

Muur(D)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 26 september 2022
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