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BESCHRIJVING

:

Typering
Muur met hek langs twee zijden van het kerkhof van de Nederlands- Hervormde kerk te
Heesselt.
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Begraafplaats
Muur rond begraafplaats
Afscheiding
Afscheiding
1887

Neogotisch

Historie en ligging
De omheining dateert uit 1887, het bouwjaar van de kerk. Op de nabijgelegen poort aan de
Gerestraat (die onderdeel vormt van aparte beschrijving) staan de jaartallen 1849 en 1900
vermeld. 1849 markeert de stichting van de eerste kerk. 1900 is waarschijnlijk de datering
van de poort.
De omheining ligt aan de noord- en westzijde van het kerkhof van de NederlandsHervormde kerk te Heesselt.
Beschrijving
Twee zijden van het kerkhof worden door het hek afgesloten. Afgezien van de toegang aan
de westzijde van het kerkhof bestaat het hek uit een gepleisterde bakstenen sokkel waarop
een smeedijzeren hek is geplaatst. Op de hoeken en aan weerszijden van de toegang zijn
pijlers geplaatst. Het smeedijzeren hek is geleed met rondbogen die in de as doorsneden
worden door met bol en pijlpunt bekroonde stijlen. Op regelmatige afstand van elkaar
bevinden zich dikkere stijlen die bekroond zijn met een kruisbloem. Deze stijlen worden
dwars geschoord door een schuin geplaatste metalen staaf.
Aan de westzijde bestaat de sokkel uit een gepleisterde ezelsrug. De pijlers op vierkante
grondslag hebben een eenvoudige pinakelachtige top. In de vier zijden zijn velden
uitgespaard met een spitste driepasvorm. Het draaiende dubbele toegangshek heeft een
gegolfde vorm, waarbij het midden lager is dan de zijkanten. De smeedijzeren ronde bogen
zijn hier klimmend uitgevoerd.
De noordzijde van de kerkhofomheining bestaat uit een lage, bepleisterde muur met daarop
een ezelsrug waarop het smeedijzeren hek staat. Dit hek is lager dan dat aan de westzijde.
De pijler in schoonmetselwerk op de noordwesthoek is niet oorspronkelijk.
MOTIVATIE

:

Architectuurhistorische criteria:
Het hek is afgezien van één pijler onveranderd en redelijk gaaf bewaard. De pijlers hebben
een karakteristieke neogotische decoratie. Het object is een goed voorbeeld van een
traditioneel kerkhof hek uit de tweede helft van de 19de eeuw.
Stedenbouwkundige criteria:
Het object is 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.
VERGUNDE WIJZIGINGEN
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