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Complexomschrijving
Complexomschrijving
Inleiding
In 1876-1877 gebouwd naar ontwerp van P.J.H. Cuypers. Gesitueerd op een terrein aan de P.J. Jongstraat. Het
geheel bestaat uit een kerk en een pastorie, die zijn uitgevoerd in neogotische stijl. De pastorie bevindt zich ten
noordoosten van de kerk en vormt bouwkundig een geheel met de kerk.
Omschrijving
De architectuur van dit complex wordt gekenmerkt door soberheid en eenvoud. Spitsbogen in beide bouwdelen. De
bouwdelen zijn onderling verbonden door een gemetselde gang die langs de noordelijke zijkapellen op het
noordtransept van de kerk aansluit. De architectuur is opgetrokken in roodbruine baksteen. De bouwdelen zijn
voorzien van kleine dakkapellen met loden pirons op het dak. Kenmerkend is het eenvoudige siermetselwerk dat
met name de pastorie siert.
Waardering
De pastorie en de kerk zijn als ensemble waardevol en architectuurhistorisch van belang. Typologisch van betekenis
vanwege de eenvoudige vormgeving van beide bouwdelen en vanwege de plattegrond van de kerk met overhoekse
kapellen.
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Monumentnummer*: 18787
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

26 augustus 1976

Kadaster deel/nr:

3387/46

Complexnummer

Complexnaam

528854

St. Nicolaaskerk

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Lutjebroek

Stede Broec

Noord-Holland

Straat*

Nr*

Pieter Janszoon

45

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

1614 LB

Lutjebroek

Situering

Locatie

Jongstraat
Kadastrale gemeente*

Sectie*

Stede Broec

B

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3382

Rijksmonumentomschrijving**
St. Nicolaas, 1876-1877, P.J.H. Cuypers. Driebeukige neogotische pseudobasiliek met achthoekige kruising,
overdekt door een stergewelf. Ronde pijlers met lijstkapitelen. Volgens het eerste ontwerp had de kerk vrijwel de
aanleg van een centraalbouw; bij de uitvoering werden schip en dwarsschip verlengd en later voegde Cuypers in elk
der hoeken van de kruising twee rechthoekige, diagonale kapellen toe, Naast het schip een sobere toren, versierd
met spitsboognissen en bekroond door een hoge naaldspits. Van de neogotische inventaris zijn de gebrandschilderde
ramen in de apsis-vensters behouden gebleven. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, 1917, voorzien van
elektrische aandrijving.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 525545
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

30 december 2004

Kadaster deel/nr:

11389/19

Monumentnaam**
Pastorie
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Sectie*

Stede Broec

B

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
3382

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving pastorie
De pastorie is gebouwd op vierkante grondslag en bestaat uit twee bouwlagen onder afgeplat schilddak. Boven de
voor- en achtergevel bevinden zich steekkappen. Tegen de achtergevel is bovendien een aanbouw onder een plat
dak gesitueerd. De voorgevel is vier traveeën breed. Twee traveeën bevinden zich onder de steekkap en zijn
ingedeeld met schuifvensters. In de top is een draaivenster opgenomen. Het overige geveldeel wordt gekenmerkt
door een schuifvenster en inpandig portiek op de begane grond. Op de eerste verdieping zijn een schuifvenster en
drie gekoppelde, spitsboogvormige blindnissen aanwezig. Alle vensters zijn voorzien van een bovenlicht met glas-inlood en een segmentboog met siermetselwerk ter plaatse van het spaarveld. De blindnissen zijn eveneens ingevuld
met siermetselwerk. De oorspronkelijke achtergevel wordt deels aan het zicht onttrokken door de later
aangebouwde uitbreiding. De gevel van de aanbouw bezit links gekoppelde vensters. Rechts zijn openslaande
deuren met boven- en zijlichten opgenomen. Op de eerste verdieping is het gevelvlak onder de steekkap
gecementeerd en voorzien van twee gekoppelde vensters met bovenlicht. In de top is een draairaam opgenomen.
Het overige geveldeel is voorzien van een deur met bovenlicht en openslaande deuren. De linker zijgevel bezit een
aantal T-vensters. De rechter zijgevel is op de begane grond voorzien van een inpandige portiek. Hiernaast bevindt
zich de éénlaagse gang naar de kerk. De gevel van deze gang is voorzien van spitsboogvensters. Op de eerste
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verdieping van de rechter zijgevel zijn twee gekoppelde, spitsboogvormige blindnissen opgenomen waarnaast twee
T-vensters en klein spitsboogvormig venster aanwezig zijn. Het spaarveld en de blindnissen zijn voorzien van
siermetselwerk. Het interieur is in de loop van de tijd diverse malen gemoderniseerd en bezit geen
noemenswaardige elementen.
Waardering
De pastorie is van betekenis als functioneel complexonderdeel van de kerk. Verder is het pand van
architectuurhistorisch en typologisch belang.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)
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