Rijksmonument

Ploegstraat 1

f

Korte omschrijving
PASTORIE van de parochiekerk van het Heilige Hart van Jezus in 1929-1931 gebouwd naar ontwerp
van Dom Paul Bellot en H.C. van de Leur.
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Rijksmonument nummer pastorie: 518764

Redengevende omschrijving
Complex
Inleiding
De PAROCHIEKERK van het H. Hart van Jezus met bijbehorende PASTORIE is gebouwd naar
plannen van Dom Paul Bellot en H.C. van de Leur tussen 1929 en 1931. De kerk is in 1953 gewijzigd
en voorzien van een ingangsportaal door J. Bedaux. In 1966 verrees een Sacramentskapel. Beide
onderdelen vallen buiten de bescherming.
Omschrijving
Kerk en pastorie bevinden zich naast elkaar, waarbij de gevelcompositie van beide onderdelen een
zekere samenhang vertoont.
Waardering
Het complex van kerk en pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang
als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van
belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de katholieke kerkcomplexen. Het gebouw
heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering in baksteen en is tevens van belang
in het oeuvre van de architecten Dom Bellot en Van de Leur. Het heeft ensemblewaarden vanwege de
bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling/uitbreiding van de stad. Het is van belang
vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid.
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Rijksmonument
Omschrijving
Blokvormig pand onder schilddak waarvan de nok haaks op de straat staat, met een kleine uitbouw
onder zadeldak aan de straatzijde. Deze uitbouw heeft afgeschuinde hoeken op de begane grond,
erboven is over de gehele breedte van de gevel een brede gepleisterde band aangebracht. Het pand
is uitgevoerd in baksteen.
In de gevels zijn eenvoudige rechthoekige ramen aangebracht, de bovenlichten zijn gevuld met glasin-lood. De ingang bevindt zich in de zijgevel in de vorm van portiek onder een keperboog, voorzien
van metselmozaïk. Op de verdieping van de uitbouw boven de lijst zijn drie keperboograampjes
aanwezig.
In het interieur is de indeling in grote lijnen gehandhaafd. Op de verdieping loopt parallel aan de nok
van het dak een gang, aan weerszijden zijn kamers aanwezig. Op de begane grond is deze gang
korter, tot op aanbouw. In de aanbouw een kamer met inbouwkasten. Voordeur en haldeur hebben
bovenlichten in keperboog. Ook scheibogen in gang hebben deze vorm.
Oorspronkelijke betegeling van gang en hal bleef bewaard, evenals paneeldeuren uit bouwtijd.
Waardering
De pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere
uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de pastorie. Het gebouw heeft architectuurhistorisch
belang door de compositie en de detaillering in baksteen en is tevens van belang als voorbeeld van
het oeuvre van de architecten Dom Bellot en Van de Leur. Het heeft ensemblewaarden vanwege de
bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling/uitbreiding van de stad. Het is van belang
vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnisch, typologische en functionele zeldzaamheid.

Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.)
Adres: Ploegstraat 1
Oorspronkelijke functie: Pastorie
Hoofdfunctie: Religieuze gebouwen
Type: Kerkelijke dienstwoning
Bouwperiode: ca. 1925
Gevels en materialen: Tweelaags baksteen, afgeschuinde hoeken op begane grond. Gepleisterde
band, overstekend op hoeken.
Vensters en deuren: Bovenlichten met geometrisch glas-in-lood. In kopgevel driehoekige
bovenlichten.
Dak en bedekking: Samengesteld zadel- en schilddak met piron met opnieuw verbeterde Hollandse
pannen.
Motivering: Cultuurhistorisch belang.
Bijzonderheden: Onderdeel complex rond Heilig Hart kerk.
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