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MONUMENTNUMMER
ADRES
DATUM AANWIJZING
BESCHERMD DOOR
BESCHRIJVING GEWIJZIGD
KADASTRAALNUMMER
NAAM OBJECT
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HUIDIGE FUNCTIE
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ARCHITECT
BOUWTYPE
BOUWSTIJL
TUINKENMERKEN

MONUMENTENLIJST

A-14
Grotestraat 21 Varik
6 juni 1989
Gemeente Neerijnen
16 juni 2001 (Aangewezen als beschermd monument o.g.v. de Monumentenwet 1988)
B 2374 - 1140
Erf met kerk, pastorie en kerkhof (overzijde Kerkstraatje)
Kerk en pastorie
Kerk en woonhuis
1879
A. Tepe
Kruisbasiliek
Neogotisch
Mgr. Dr. R.O.F.M.Staverman eh Drs. Th. Staverman m.m.v. Dr. M.P.Buijtenen
' Hungerige und dorstige schapen der Croyen Christi'; Geschiedenis van de parochie Varik.
Varik, 1979
Kerkinterieur: grotendeels witgepleisterd met kruisgewelven en voor een deel
gebrandschilderde ramen. De oorspronkelijke koorindeling is in de 60-ger jaren in verband
met veranderde liturgische opvattingen (altaarplaatsing) aangepast.
Rijksmonument 522047, 522048 en 522049

BESCHRIJVING

:

Op het oosten georiënteerde (Grotestraat) maar met de (westelijke) hoofdingang aan het
Kerkstraatje gelegen Rooms- Katholieke kruisbasiliek met pastorie en klein kerkhof
(overzijde Kerkstraatje) .
Kerkgebouw:
Voorgeschiedenis:
Deze kerk kwam in de plaats van een oudere kleine kerk op nagenoeg dezelfde plaats. Het
opvallend stijlzuivere ontwerp van architect A.Tepe uit Utrecht is aanbesteed in 1877 en
geconsacreerd in 1879. De voor Varik relatief ruime opzet van het kerkgebouw zou onder
meer verklaard kunnen worden uit de toen verwachte bevolkingsaanwas uit het katholieke
zuiden in verband met de nagenoeg gelijktijdige stichting van de steenfabriek te Heesselt.
Het kerkgebouw is opgebouwd op een kruisvormige plattegrond met lagere zijbeuken en
vijfhoekige koorsluiting ter weerszijden waarvan zijkapellen. De hoofdbouwmassa's worden
bekroond met zadeldaken, belegd met gesmoorde leien in Maasdekking, waarin enkele
kleine dakkapellen. Aan de westzijde een centraal geplaatste toren op rechthoekige
plattegrond en met een ranke achthoekige ingesnoerde spits, door steunberen afgewisselde
spitboogvensters met gebrandschilderde ramen en plaatselijk met traceringen in gebakken
profielstenen.
In de toren bevindt zich de hoofdtoegangsdeur onder korfboog, waarboven een
spitsboograam met tracering (als genoemd). Het bovendeel hiervan met aan alle vier de
zijden spitsbogig gevormde spaarvelden, lancetramen deels met schalmgaten waarboven
een wijzerplaat. Aan de rechterzijde , ter halver hoogte, een half uitgebouwde vijfhoekige
traptoren, waarin in de inkassingen kleine staande gevelopeningen.
Het schip en de zijbeuken zijn in vijf door steunberen gescheiden traveeën ingedeeld.
Zijgevels, noord- en zuidgevel met spitsboogvensters als genoemd.
Pastorie:
Deze is door middel van een laag tussenlid, waarin onder meer de
sacristie, met het kerkgebouw ter plaatse van het noordertransept

verbonden. Pastorie op een T-vormige plattegrond. De voorbouw heeft twee
bouwlagen onder een zadeldak; de achterbouw heeft één bouwlaag
onder afgewolfd zadeldak. Aan de rechter zijgevel, op de overgang
tussen voor- en achterbouw, een uitgewerkte traptoren. De
dakvlakken zijn gedekt met leien in maasdekking.
De pastorie heeft naast neogotische ook neo-renaissance
stijIkenmerken.
Hoofdbouwmassa:
Zadeldak tussen trapgevels met natuurstenen afdekplaten.In
kruisverband gemetselde bakstenen gevels. Tandlijsten ter plaatse
van de onder- en bovendorpels van de vensters. Smeedijzeren
sierankers ter plaatse van de verdiepingsvloeren. Symmetrisch ingedeelde gevels met
schuif vensters (2x3 ruits) met in gekleurd glas uitgevoerde bovenlichten, waarboven op de
begane grond: gemetselde strekken, op de eerste verdieping: rondbogen en op de tweede
verdieping: lancetbogen (behoudens het middenrisaliet). Versieringen in het metselwerk - in
de vorm van inkassin-gen - tussen de vensters op begane grond en eerste verdieping,
alsmede aan weerszijden van het venster op de zoldervedieping. Voorgevel: met
middenrisaliet, welke eindigt in een geornamenteerde trapgevel. Hierin bevindt zich de
hoofdingang met getweeëndeeld bovenlicht. Alleen het geveltopvenster is voorzxen van een
lance-tboog. Aan weerszijden van het middenrisaliet een vens*teras.
Rechter zijgevel met beneden twee vensters, op de eerste verdieping twee vensters en in
de gevel top êén venster. Traptoren met ingang , waarboven twee rondboogvensters en
daarboven twee spitsboogvensters.
Ter plaatse van de achterbouw twee symmetrisch geplaatste schuif vensters met
wisseldorpel; beëindigingen in de vorm van rondbogen.
Achtergevel: met raamkozijnen als in de zijgevels. Een raamkozijn is veranderd in een naar
buiten draaiend deurkozijn.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Door hun situering en oriëntatie zijn kerkgebouw en pastorie medebepalend voor het
zichtbaar houden van de historisch gevormde structuur van Varik en met name vanwege de
toren met hoge spits beeldbepalend voor de wijdere omgeving. Daarnaast is ait
gebouwencomplex van geschiedkundig belang voor de bevolking en als een gaaf voorbeeld
van de neogotische bouwkunst van algemeen belang.

