GEMEENTE NEERIJNEN

MONUMENTENLIJST

03-04
Gerestraat / Kerklaan Heesselt
13 juli 2004
Gemeente Neerijnen
2013

OPMERKINGEN

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

BESCHRIJVING

:

Typering
Toegangspoort tot kerk, aula en voormalige school en hek langs de Gerestraat, het kerkhof
en de school in Heesselt.
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Schoolplein
Muur rond voormalig schoolplein
Afscheiding
Afscheiding
1900 (poort) 1900 – 1925 (hek)

Schoolplein is nu als tuin in gebruik

Historie en ligging
De eenvoudige toegangspoort langs de Gerestraat dateert waarschijnlijk uit circa 1900. Op
de pijlers staat links KERK 1849 en rechts AULA 1900.
De poort maakt deel uit van de omheining van het complex bij de Nederlands- Hervormde
kerk te Heesselt langs de Gerestraat en de Kerklaan. De omheining dateert mogelijk uit
dezelfde tijd als de poort, maar is mogelijk iets jonger.
Beschrijving
De toegang aan de Gerestraat bestaat uit oprit over de greppel. Deze wordt aan
weerszijden geflankeerd door twee lage pijlers en een hogere pijler (schoon metselwerk) die
door een zeer laag muurtje en metalen stangen met elkaar verbonden zijn. De pijlers
hebben een piramidevormige afwerking met bol. De bol op de hoge pijlers is verdwenen.
Op de hoge linker pijler is in een spaarveld het opschrift KERK 1849 aangebracht, op de
pijler rechts AULA 1900.
Vanaf de poort leidt een hek langs de Gerestraat in noordelijke richting en buigt op de hoek
met Kerklaan in westelijke richting. Dit hek bestaat een laag gemetseld muurtje in schoon
metselverband (Vlaams verband) met bovenop een rollaag. Op dit muurtje bevindt zich een
eenvoudig ijzeren traliehekwerk met platte spijlen, waarvan de top in tweeën gekliefd is en
naar weerszijden buigt, zodat de suggestie van een rondboog wordt gewekt. Het hekwerk
staat op vierkante staanders die met een kleine bol bekroond zijn.
Aansluitend op dit hek bevindt zich een smeedijzeren hek met spijlen die eindigen met
pijlpunten. In het hek bevindt nabij de woning een toegangspoort die ligt in de as van de
Kerklaan. Deze poort bestaat uit twee pylonen waartussen een tweedelig draaiend hek is
geplaatst. Het hek heeft een golvende bovenlijn, waarbij het midden aanmerkelijk lager is
dan de zijkanten. Rechts van het dubbele hek bevindt zich een draaiend hekdeel.
Van de linker pyloon loopt een hek langs de oprit richting het noordtransept van de kerk. Dit
bestaat ook uit een smeedijzeren hek met smalle stijlen van hetzelfde type als de poort aan
de Kerklaan.
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Architectuurhistorische criteria:
De poorten en het hekwerk zijn redelijk gaaf bewaard. De pijlers hebben een eenvoudige
opzet en harmonische proporties. Het hekwerk is van eenvoudige sierlijke vormgeving.

Stedenbouwkundige criteria:
Poorten en hekwerk zijn van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van het complex
van de Nederlands-hervormde kerk en het kerkhof in de kern van het kerkdorp Heesselt.
Cultuurhistorische criteria:
Het object getuigt van de geschiedenis van de kerkelijke gemeente van de NederlandsHervormde Kerk in het kerkdorp Heesselt.
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