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Typering
Rooms-katholieke kerk met pastorie ontworpen door architecten Joseph Cuypers (18611949) en Pierre Cuypers (1891-1982). De kerk en de pastorie zijn gebouwd in 1923.
Achter de kerk bevindt zich een processiepark ‘Rosarium Maria’. Aan de Groeneweg,
Evenwijdig gelegen aan de Utrechtseweg waar het kerkcomplex aan ligt, is de
bijbehorende begraafplaats ‘Mariahof’ voorzien van een lijkenhuisje van de hand van
Joseph en Pierre Cuypers, tevens gebouwd in 1923, en een monument op het
priestergraf van na 1948.
Historie en ligging
Omstreeks het jaar duizend was er sprake van een eerste kapel in Renkum. Later stond
aan Onder de Bomen een kerk in het centrum van de middeleeuwse parochie. In de
vijftiende eeuw werd de kapel omgebouwd tot Onze Lieve Vrouw klooster. Tijdens de
reformatie omstreeks 1574-1580 werd het klooster vernield en kwam de kerk in
protestantse handen. De kerk werd in 1864 afgebroken. Van het klooster resteren nog de
fundamenten onder de Rijksweg Arnhem-Wageningen. Een veertiende-eeuws Mariabeeld
uit dit klooster is wel overgeleverd en bevindt zich in de huidige kerk. Na de reformatie
konden katholieken in de streek rond Renkum tot 1726 het geloof belijden in kasteel
Grunsfoort met steun van de Heer van Doorwerth. In de jaren daarna werd Renkum een
bij-statie van Wageningen en ontstonden kleine zelfstandige kerken. Vanaf 1837
probeerden de katholieken in Renkum een kerkgebouw tot stand te brengen met subsidie
van koning Willem I. Deze kerk kwam in 1839 gereed in Waterstaatsstijl aan de
noordzijde van de Dorpsstraat. De kerk werd toegewijd aan Maria ten Hemelopneming.
In 1875 werd Renkum door de afscheiding van Wageningen een zelfstandige parochie.
Door het groeiende aantal gelovigen werd de kerk eind negentiende eeuw te klein en
ontstond het streven naar een nieuwe, grotere kerk. Dit streven kreeg vaste vorm na de
benoeming van pastoor U.J.H Wolters door de aankoop van Villa Lemgo aan de
Utrechtseweg in 1917, gevolgd door de verwerving van het woonhuis van smid H. Jansen
en de Villa Ewilca in 1920. Hiermee kwam een aanzienlijke locatie voor een katholiek
complex beschikbaar. Het ontwerpproces startte in 1920. De door niet verder aangeduide
architecten gehanteerde prijzen gingen ver uit boven de beschikbare middelen waardoor
pastoor Wolters terecht kwam bij Joseph Cuypers. Het ontwerpproces van 1920 werd tot
en met de bestektekeningen uitgevoerd, maar onderbroken ter afwachting van de toen
ingezette daling van de bouwkosten. Nadat deze aanzienlijk lager werden waardoor voor
dezelfde middelen een betere kerk kon verrijzen, hervatte Joseph Cuypers het
ontwerpproces in 1922 waarbij zijn zoon Pierre Cuypers hem ondersteunde. De pastoor
wenste tevens een nieuwe pastorie waarvoor de architecten begin 1923 een ontwerp
maakten. Ook maakte de architect een ontwerp voor een lijkenhuisje op de
begraafplaats. De bouw van zowel de kerk, de pastorie en het lijkenhuisje werd in 1923
afgerond. In de periode 1945-1950 werd in relatief korte tijd de oorlogsschade aan kerk
en kerkhof hersteld. Hierbij werd ervoor gekozen de architectuur uit de bouwtijd te
respecteren. Wel werden nieuwe ramen ontworpen en een nieuw monument op het
priestergraf geplaatst.
Het complex bestaande uit een kerk, pastorie en processiepark is gelegen aan de
Utrechtseweg en de Dorpsstraat in het oosten van de kern van het dorp Renkum.
Vanwege de keuze voor het plaatsen van de façade van de kerk aan de Utrechtseweg
behoorde oriëntatie niet tot de mogelijkheden. De lengteas van de kerk is licht naar het
westen afwijkend noord-zuid. De begraafplaats bevindt zich niet op het perceel van het
kerkcomplex, maar is gelegen aan de Groeneweg achter het complex die evenwijdig
loopt aan de Utrechtseweg. De bij het complex behorende scholen aan de Groeneweg
zijn grotendeels herbestemd en worden niet meegenomen in de bescherming.
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Beschrijving kerkgebouw
Plattegrond en opbouw:
De kerk heeft de hoofdvorm van een kruisbasiliek: een lang schip van twee traveeën
voorzien van lagere zijbeuken, een tweebeukig transept en een relatief groot koor. Het
transept is iets lager dan het middenschip en biedt ruimte voor extra bankenblokken. De
basilica heeft een voor de kerk hoge lichtbeuk. De lagere zijbeuken die tegen het schip
zijn gebouwd, zijn smal waardoor zij enkel dienstdoen als processiegangen en
verkeersruimte. Het naar het noorden gerichte priesterkoor heeft een halfronde vorm.
Links van het koor is een Mariakapel en een gerfkamer. Rechts is de sacristie tegen het
koor aan gebouwd met afzonderlijke toegang van buiten.
De kerk is gebouwd in vroege expressionistische stijl met kenmerken uit de neogotiek en
is vrij eenvoudig van vorm. De gevels zijn opgetrokken in bruinrode baksteen, gemetseld
in staand verband. Ornamentatie is aangebracht in de vorm van siermetselwerk:
uitkragende randen onder het dak, rond deuren en sierranden rond vensters. Het
middenschip en de dwarsbeuk zijn overdekt door eenvoudige zadeldaken met centraal
een vierkant open dakruiter. De zijbeuken liggen onder lessenaarsdaken. Alle bouwdelen
zijn bedekt met leien.
Voorgevel:
De voorgevel van de kerk wordt gedomineerd door de ingangspartij. Deze is lager en
smaller dan het middenschip. Naast de ingangspartij is links een terugspringend, recht
bouwvolume (zijgang) met drie naast elkaar liggende lancetvensters onder lessenaarsdak
voorzien van witte gootklossen. Rechts van de ingangspartij is een terugspringende,
veelhoekige doopkapel met veelvlakking dak voorzien van witte gootklossen. Onder elk
dakvlak een lancetvenster. Het hoofdportaal in de middenas van de ingangspartij bestaat
uit dubbele houten deuren en vijfraams bovenlicht onder gedrukte spitsboog met
trapsgewijs inspringende bakstenen dagkanten. Boven de spitsboog een paneel met de
tekst ‘Onze Lieve Vrouw ten Hemel-Opneming’. Het portaal wordt geflankeerd door kleine
lancetvensters. Boven het portaal is een tweelicht met lancetvenster gevuld met glas in
lood en voorzien van trapsgewijs inspringende bakstenen dagkanten. De topgevel is
voorzien van een natuurstenen reliëf van Maria ten Hemelopneming dat is afgedekt door
een leien dakje. Het portaal, de vensters en het reliëf zijn voorzien van siermetselwerk
omlijstingen. De voorgevel wordt aan de bovenzijde beëindigd door een trapsgewijs
inspringende bakstenen rand.
Linker zijgevel:
De hoofdopzet van de zijgevel bestaat uit een schip van twee traveeën met lage
zijbeuken met daarboven de lichtbeuk en een tweebeukig transept. Het schip en transept
liggen onder een zadeldak. De zijbeuken liggen onder een lessenaarsdak en zijn voorzien
van zeshoekige vensters. De beide traveeën van het transept en die van de lichtbeuk
worden van elkaar gescheiden door lage steunberen. De traveeën zijn voorzien van
drielichten waarvan de zijramen onder een keperboog en het middenraam onder een
gedrukte keperboog. In het transept is boven de drielichten een klein venster met
keperboog. De topgevels van het transept zijn voorzien van een decoratief zigzag
patroon in het metselwerk. Aan het transept steken twee kleine volumes onder
lessenaardaken uit voor biechtstoelen, rechts aan de zijkant en aan de voorzijde van het
transept, voorzien van ronde vensters. Links van het transept bevinden zich twee
veelhoekige bouwvolumes: een Mariakapel aan het transept met eenzelfde drielicht en
daarnaast, grenzend aan het koor, een kleinere gerfkamer met lancetvensters. Beide
afgedekt met een veelvlakkig dak. Alle goten zijn voorzien van witte gootklossen
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Achtergevel:
Centraal in de achtergevel is het priesterkoor. Deze zevenzijdige concha ligt onder een
eveneens zevenzijdig dak, bekroond door een gietijzeren kruis. In elk vlak een
tweelicht onder keperbogen. Links van het koor is een recht, uitspringend
bouwvolume, de sacristie, met vier vensters met keperboog onder schilddak met
gootklossen. Rechts van het koor zijn twee veelhoekige aanbouwen onder veelvlakkig
dak met gootklossen, waarvan de kleine de gerfkamer is en de grote de Mariakapel.
In de gerfkamer is in elk vlak één venster. De Mariakapel heeft aan de achterzijde
geen vensteropeningen.
Rechter zijgevel:
De rechter zijgevel is in grote lijnen identiek aan de linker zijgevel. Verschil is de
sacristie met zij-ingang die tegen het transept is aangebouwd. De zij-ingang grenst
aan het transept en is te bereiken via een gemetselde trap van vijf treden met
gemetselde leuning. Rechts van de ingang zijn drie vensteropeningen onder een
keperboog. In de sacristie zijn vier van deze vensters. De sacristie met zij-ingang ligt
onder een schilddak met gootklossen. In het dakvlak bevinden zich twee kleine eenraams dakkapellen.
Interieur:
De kerk is voorzien van gemetselde gewelven rustend op natuurstenen pijlers. Op de
scheiding van gewelfvlakken is met donkerder gekleurde bakstenen een patroon
aangebracht. In elk travee bevinden zich twee staande vlakken eindigend in een driehoek
met in het schip in het bovendeel een venster en in het transept een blindnis. In de
traveeën van de zijbeuken zijn kruiswegstaties uit het atelier van Hendrik van der Geld
uit de jaren zeventig van de negentiende eeuw geplaatst. De architecten hebben deze
geïntegreerd in het ontwerp van de wanden. Lichtgekleurde staande muurvlakken volgen
aan de bovenzijde de spaarbogen. In het bovenste deel is een zeshoekig venster, in het
transept een soortgelijke nis, en in de onderste deel zijn de staties opgenomen. Aan de
pilaren hangen heiligenbeelden uit het atelier Cuypers & Co op een console en onder een
baldakijn, die beide tijdens de bouw zijn aangebracht. Tegen de eindgevels van de
zijbeuken bevinden zich eveneens beelden van Cuypers & Co op een in de muur
ingemetselde console. Aan weerszijden van de concha zijn beelden van Cuypers & Co op
een door de architecten later ontworpen console geplaatst, voorheen voorzien van een
mandorla. De eenvoudige tombe van het hoofdaltaar uit 1967-1968 bestaat uit wit
marmer en draagt een tabernakel uit de bouwtijd. De tombe van het Maria-altaar,
ontworpen door Joseph Cuypers, is van wit marmer uit de bouwtijd met een
tabernakelvormige opbouw. Rond het middeleeuwse beeld van Maria van Renkum is een
lancetvormige krans van bloemen met de tekst ‘OLV van Renkum bid voor ons’, gemaakt
ter gelegenheid van de terugkeer van het beeld na de Tweede Wereldoorlog. Links van
de hoofdingang is de toegang tot de voormalige doopkapel, met daarboven het
orgelbalkon en rechts de neveningang. Het orgel van de firma Verschueren is in gebruik
genomen op 31 oktober 1950. De glaskunst in de kerk is afkomstig uit het atelier van
Jhr. Octave Eugene Carel Ignatius van Nispen tot Pannerden. Na de Tweede
Wereldoorlog gaf de kerk in 1949 opdracht aan dat atelier om glas in lood vensters te
ontwerpen voor de kerk. In de kerk staan houten kerkbanken waarvan de ontwerper niet
is vastgelegd, maar vanwege de bestelling bij de firma Wed. W. Stemker-Köster in
Nijmegen tijdens de bouw van de kerk in november 1922, ligt het voor de hand dat
Joseph of Pierre daaraan heeft bijgedragen.
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Beschrijving pastorie
Plattegrond en opbouw:
De traditionalistisch vormgegeven pastorie bezit een rechthoekige grondslag. Het pand
bestaat uit twee bouwlagen en een zolder. De muren zijn opgetrokken uit een bruine
baksteen gemetseld in staand verband. Het gebouw is voorzien van een piramidaal dak,
aan de linkerzijde deels uitlopend in een lager deel. Het dak is bedekt met leien en
voorzien van witte gootklossen. De gevels zijn voorzien van een rollaag. Oorspronkelijk
was aan de rechterzijde een uitbouw die diende voor twee kamers en suite. Later is op
dit platte dak tot goothoogte een ruimte toegevoegd. De begane grond is verbouwd
vanwege de ontvangst van pelgrims voor Maria van Renkum. Op de verdieping zijn
vierraams vensters met doorlopende roedeverdeling. Op de begane grond is de
roedeverdeling aangepast.
Voorgevel:
De voorgevel is asymmetrisch ingedeeld met rechts van het midden de voordeur. De
voordeur heeft een uitwendig portaal met een doorgang voorzien van een halfrondboog
met siermetselwerk. Het bovenlicht van de voordeur is voorzien van glas in lood. In de
gevel zijn zeven grote vensteropeningen. De begane grond is voorzien van twee
vensteropeningen links van de voordeur en een grotere rechts van de voordeur. Op de
verdieping bevinden zich loodrecht daarboven drie vensteropeningen, alsook een
vensteropening boven de voordeur. De vensteropeningen zijn voorzien van een lekdorpel
en worden aan de bovenzijde afgesloten met een getoogde strek. Het dakvlak is voorzien
van een vierraams dakkapel.
Linker zijgevel:
De linker zijgevel is links twee bouwlagen hoog met schilddak met op de nok een
gemetselde schoorsteen. Rechts is de gevel lager, slechts één bouwlaag hoog met plat
dak dat dient als balkon. Het linkerdeel is op de begane grond voorzien van twee
vensteropeningen. Op de verdieping is één vensteropening. Het lagere rechterdeel is
voorzien van twee grote vensteropeningen. De vensteropeningen zijn voorzien van een
lekdorpel. De openingen worden aan de bovenzijde afgesloten met een getoogde strek.
Rechter zijgevel:
De rechter zijgevel is links voorzien van een vensteropening in de eerste bouwlaag met
rechts daarvan een klein vierkant tuimelraam. Aan de rechterkant is de gevel voorzien
van een uitstekend bouwvolume van één bouwlaag hoog met plat dak dienend als
balkon. Het dakvlak is voorzien van een tweeraams dakkapel en schoorsteen.
Achtergevel:
In de achtergevel zijn vrijwel alle openingen gesitueerd aan de linkerzijde. Daar bevinden
zich twee deuren. In de ruimte tussen de deuren zijn twee kleine rechthoekige
vensteropeningen. De begane grond is aan de linkerzijde verder voorzien van twee grote
vensteropeningen. Boven de rechterdeur is een groot tweeraams venster voorzien van
glas in lood. Op de verdieping zijn drie vensteropeningen. Geheel aan de rechterkant is
de achtergevel voorzien van twee smalle, boven elkaar gesitueerde vensteropeningen.
Het dakvlak is voorzien van een vierraams dakkapel.
Interieur:
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De oorspronkelijke structuur, interieurelementen en historische afwerkingen zijn van
belang voor zover deze herkenbaar bewaard zijn gebleven.
Beschrijving processiepark, begraafplaats, lijkenhuisje, monument priestergraf
Processiepark en overige terreinaanleg:
Het terrein rondom de kerk is voorzien van een laag, ijzeren hekje. Op het terrein achter
en aan weerszijden van de kerk ligt een processiepark: ‘Rosarium Mariae’. Centraal staan
daarbij de rozenkransmysteriën. Via een slingerend pad rondom de kerk passeert men
hier twintig kapelletjes, ingedeeld in vier groepen, met iconen die het verhaal van Jezus
en Maria vertellen.
Begraafplaats met lijkenhuisje en monument priestergraf:
De begraafplaats bevindt zich niet op het terrein waar de kerk, pastorie en processiepark
gesitueerd zijn. De begraafplaats ligt tussen huizen in, en is afgesloten met een muur
van baksteen en ijzeren hekwerk. De toegang tot de begraafplaats wordt verschaft door
een ijzeren poort. Boven de poort staat in goudkleurige metalen letters ‘Maria hof’. De
plattegrond van de begraafplaats bestaat uit een centraal pad met aan weerszijden
rechthoekige velden. Centraal op de begraafplaats bevindt zich een priestergraf met
monument. Het monument bestaat uit een groot wit kruis dat is geplaatst op het graf.
Links vooraan op de begraafplaats staat een lijkenhuisje bestaand uit een rechthoekig
volume. De muren zijn opgetrokken uit bruin baksteen in staand verband. Het zadeldak
is gedekt met rode pannen. Het dak is voorzien van een crèmekleurige houten daklijst en
groene gootklossen. Aan de voorzijde is een brede houten deur met vierdelig bovenlicht
en crèmekleurig kozijn. In de topgevel een crèmekleurig kruis. De achtergevel is
voorzien van een inspringend, rechthoekig vlak met rollaag aan boven- en onderzijde. In
het vlak bevindt zich een vensteropening voorzien van drie kleine vierkante ramen op
een rij met grijsblauw kozijn. De topgevel is voorzien van eenzelfde crèmekleurig kruis.
Reden van plaatsing
Architectuurhistorische criteria:
-

-

De kerk is een representatief voorbeeld van vroege expressionistische stijl met
kenmerken uit de neogotiek.
De kerk en pastorie hebben als religieuze gebouwen typologische waarde.
Het complex is van waarde als onderdeel van het oeuvre van de architect Joseph
Cuypers en (in mindere mate) Pierre Cuypers jr.
De ensemblewaarde van de in nog geen twee jaar tijd door de architecten ontworpen
kerk, pastorie en lijkenhuisje.
Het hoogwaardige ontwerp, waarbij door de toepassing van gewelven boven alle
ruimten het interieur een monumentaal karakter heeft gekregen, maar de buitenzijde
het karakter van een dorpskerk heeft behouden.
Vanwege bijzondere behouden interieurelementen zoals het middeleeuwse Maria
beeld, het complete bankenplan en de architectonisch inpassing van neogotisch
kruiswegstaties in een eigentijds interieur.
De aanwezigheid van de complete beglazing van de kerk uit het atelier Nispen tot
Pannerden in Doorwerth, waardoor de kerk een goed beeld geeft van de kwaliteit van
het werk van Jhr. Octave E.C.M.I. van Nispen tot Pannerden, die verbonden was aan
de regio en daar ook, in Arnhem, was opgeleid.
De aanwezigheid van tien beelden uit het atelier van Cuypers & Co die, door het
bestellen gedurende een lange reeks van jaren, een goed beeld geven van de
kunstproductie van het atelier van 1923 tot 1954.
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Stedenbouwkundige criteria:
- De kerk is een vroeg voorbeeld van de expressionistische bouwstijl en de enige RK
kerk in de gemeente Renkum in deze stijl. Hiermee is de kerk van belang op
regionaal niveau.
Algemeen historische criteria:
- Het complex is algemeen historisch van belang als getuige van de bloei van het
katholieke geloof in Renkum in de periode 1900-1970, waarvan de wortels liggen in de
middeleeuwen.
- De kerk is de enige bedevaartkerk in de regio en hiermee van belang voor de
Bedevaartcultuur, die opnieuw is ontstaan in 1928 en waarvoor de Mariakapel was
voorbereid. Als kerkgebouw en bedevaartsoord in het dorp Renkum is dit gebouw
sociaal-maatschappelijk van belang.

Waarderingsmatrix gemeente Renkum
1. Cultuurhistorisch
1a
1b

2. Architectonisch
2a
2b

3. Situering
3a
3b

4. Technische staat
4a
Totaa
l

Ontstaansgeschiedeni
s

Lokaal
belan
g

Bouwstijlwaarderin
g

Ensembl
e
waarden

Uniciteit
regionaa
l

Goed of
herstelbaa
r

Weeg
-factor

x1

x2

x2

Verminkin
g
authenticiteit
x-1

x2

x2

x-3

Score
Totaal

3
3

3
6

3
6

0
0

1
2

2
4

1
-3

Criteriu
m
nummer
Criteriu
m

18

Toelichting score
1a
De kerk heeft een hoge waardering vanuit de ontstaansgeschiedenis, vanwege de
belangrijke betekenis als bedevaartsoord.
1b
Als kerkgebouw en bedevaartsoord in het dorp Renkum is dit gebouw sociaalmaatschappelijk van belang.
2a
De kerk is ontworpen door architect Jos Cuypers in 1922 als driebeukige basilicale
kruiskerk in vroege expressionistische stijl met kenmerken uit de neogotiek.
2b
De gebrandschilderde ramen zijn door oorlogsschade verloren gegaan, maar op
harmonieuze wijze vernieuwd. Afgezien van het vernieuwen van het priesterkoor
en het verwijderen van het Jozefaltaar, is het gebouw zowel wat betreft interieur
als exterieur zeer gaaf bewaard gebleven.
3a
De ensemblewaarden zijn verminderd doordat de ruimtelijk relatie met de
begraafplaats verloren is gegaan. Toch vormt de kerk met het ruime voorplein en
de groene setting nog steeds een markant punt in het dorp.
3b
De kerk is de enige bedevaartkerk in de regio. Daarnaast is de kerk een vroeg
voorbeeld van de expressionistische bouwstijl, en de enige RK kerk in de regio in
deze stijl.
4
De constructieve toestand van de kerk is goed; het onderhoud vraagt wel op korte
termijn aandacht. Het voegwerk in de gevels is op veel plekken ondeskundig
hersteld, wat zorgt voor schade aan de baksteen.
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Kadastrale situatie kerk, pastorie en processiepark.

Kadastrale situatie begraafplaats met lijkenhuisje.
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REDENGEVENDE BESCHRIJVING

De plattegrond van de kerk met in rood de uitbreiding die Joseph Cuypers in 1931
ontwierp. Herkomst het Nieuwe Instituut Rotterdam.

Achtergevel kerk. Herkomst het Nieuwe Instituut Rotterdam.

GELDERS GENOOTSCHAP

9

UTRECHTSEWEG 153 - DORPSTRAAT 1-1A, RENKUM

REDENGEVENDE BESCHRIJVING

Calque lijkenhuisje. Herkomst het Nieuwe Instituut Rotterdam.

Plattegrond van de pastorie. Herkomst het Nieuwe Instituut Rotterdam.

GELDERS GENOOTSCHAP

10

UTRECHTSEWEG 153 - DORPSTRAAT 1-1A, RENKUM

REDENGEVENDE BESCHRIJVING

Voorgevel met hoofdingang.

Linker zijgevel.
GELDERS GENOOTSCHAP
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UTRECHTSEWEG 153 - DORPSTRAAT 1-1A, RENKUM

REDENGEVENDE BESCHRIJVING

Achtergevel met beperkt zicht op het koor.

Voorgevel pastorie.

GELDERS GENOOTSCHAP

12

UTRECHTSEWEG 153 - DORPSTRAAT 1-1A, RENKUM

REDENGEVENDE BESCHRIJVING

Linker zijgevel pastorie.

Achtergevel pastorie.

GELDERS GENOOTSCHAP

13

UTRECHTSEWEG 153 - DORPSTRAAT 1-1A, RENKUM

REDENGEVENDE BESCHRIJVING

Rechter zijgevel pastorie.

Entree naar de begraafplaats.

GELDERS GENOOTSCHAP

14

UTRECHTSEWEG 153 - DORPSTRAAT 1-1A, RENKUM

REDENGEVENDE BESCHRIJVING

Toegangspoort Maria hof.

Blik op de begraafplaats.

GELDERS GENOOTSCHAP

Monument priestergraf.

15

UTRECHTSEWEG 153 - DORPSTRAAT 1-1A, RENKUM

REDENGEVENDE BESCHRIJVING

Achtergevel lijkenhuisje.

GELDERS GENOOTSCHAP

16

