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1965

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats:
Vinkega
Adres:
Noordwolderweg 23

Oorspr. functie: N.H. Kerk
Huidige functie: geen
MIP-code:
FR-WES-125

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Kadaster:

Objectgericht waarderingskader: De waardebepaling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardestelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier
te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.
begrippenkader

relevant specifiek

toelichting

Situatieve ruimtelijke beeldwaarde
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld
waarde van het object in een groter geheel / ensemble
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving

■
■
■
■

achter de lintbebouwing van de Noordwolderweg gelegen in open veld
door de hoge ligging, gelegen op een rond met beukenhaag omheind kerkhof
ensemble waarde met kerkhof en gebiedsinrichting (eigen toegangsweg)
beeldbepalend in omgeving door ligging en type

Architectonische beeldwaarde
hoofdvorm: massa- of volumewerking van object

betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw
afstemming van het object naar relatieve omvang
specifieke kenmerken in de vormbehandeling

■
■
■
■

één bouwlaag onder kap met koorsluiting, torenrestant en aanbouw
samengesteld volume van de kerk, toren met zijkapellen en consistorieruimte
middelgrote dorpskerk met torenrestant
kenmerkende kantige vormen, dakvorm met driedelige koorsluiting, steunberen,
de vensters en toren met zijkapellen

betekenis van de gerichtheid
specifieke eigenschappen van de geleding

■
■

gehalte van de gevelcompositie

■

vanuit het noorden duidelijk waarneembaar hoger gelegen op het kerkhof
verticale belijning door de steunberen en de vensters. horizontale belijning door
het basement en cordonbanden in de toren
goede kerkverhouding kerkschip (huidige toren verstoring van de beeldwaarde)

aanzichten

opmaak

karakteristiek materiaal / -toepassing

■

typerende kleurtoon / kleurtoepassing
karakteristieke detaillering / ornamenten

■
■

betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid

■

kruisverband metselwerk met gesneden voeg, kruispan en OVH, natuursteen
vensters kerkschip, sierankers
roodbruine baksteen, gesmoorde pannen, witte gootlijst
vensters met stalen draairaam, steunberen, cordonbanden in de toren
de gootlijst van het schip, entree met natuurstenen gedenkstenen
oude pannen op dak van het schip, de vensters en het baarhuisje

■
■

achter de lintbebouwing structuur van Vinkega, bereikbaar via een laan
in de trant van het eclecticisme, neoromaanse elementen

Cultuurhistorische en monumentale waarde
historisch stedenbouwkundige context
typerende kunsthistorische stroming of stijl
oorspronkelijke cultuurhistorische / bouwhistorische waarden
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object

kerkschip in voldoende mate authentiek, maar de toren te zwaar aangetast

Streekhistorische waarde
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling
representant architect / architectonisch oeuvre
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit

■

x1

cultuurhistorische en symbolische waarde

x2

TOTAALSCORE:

relevant: als het aspect concreet in beeld is.

19
specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1899
Huidige bouwtechnische toestand:
Opmerkingen:
Datum opname: september 2013

Helaas is de kerktoren met een storm naar beneden gekomen en ligt er een tijdelijk? zadeldak op de toren.
Huidige technische toestand matig. De kerk is een vergelijkbaar type kerk als de kerk uit 1898 van Steggerda
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Redengevende omschrijving:
De als Ned. Herv. gebouwde kerk is in 1899 als
zaalkerk gebouwd naar ontwerp van B.
Rouwkema op de plek van zijn voorganger. Sinds
1970 is de kerk niet meer in gebruik als zodanig.
De kerk met begraafplaats ligt ten noorden van
de lintbebouwing van de Noordwolderweg iets ten
westen van de Vinkegavaartweg.
Het rondom de kerk gelegen kerkhof met
baarhuisje, beukenhaag en schelpenpad zijn
behoudenswaardig. Maar ook het toegangshek
aan de Noordwolderweg en de toegangslaan
maken onderdeel uit van het geheel.
De kerk is opgetrokken in eclectische bouwstijl
met neoromaanse elementen. Het kerkschip is
aan de achterzijde voorzien van een lagere
aanbouw onder een pannendak en met een
loopdeur in de oostgevel en enkele dubbele
houten vensters. Aan de westzijde van de kerk
staat de toren met zijkapellen. De toren is haar
oorspronkelijke spits verloren en bezit nu een met
pannen bedekt zadeldak.
De toren bestaat uit één geleding en een hoge
toegang met dubbele toegangsdeur, kalf en
bovenlicht in de westgevel waarboven een
halfronde ontlastboog met natuurstenen
sluitsteen. De gedenksteen is een fraai detail in
de westgevel. Bij de hoeken van de toren zijn aan
weerszijden steunberen aangebracht met elk
twee gemetselde afzaten. Op de verdieping zijn
een viertal lichtopeningen aanwezig onder een
zware natuurstenen lateiconstructie. Onder de
gemetselde cordonlijst zijn de uitgesmede
muurankers prominent aanwezig.
De toren bezit acht langwerpige galmgaten in de
niet monumentale, recente (jonger dan 50 jaar),
opbouw.
De zijkapellen tegen de westgevel van de kerk
zijn voorzien van een afgeschuinde hoek. De kap
van de zijkapellen, bestaande uit drie vlakken, is
momenteel provisorisch bedekt met bitumen.
Lichtinval wordt verkregen door twee kleine
rechthoekige vensters met houten ramen.

De kerk is opgetrokken uit roodbruin baksteen in
kruisverband gemetseld en is voorzien van een
gesneden voeg. Het dak is bedekt met deels een
grijze kruispan en deels gesmoorde OVH pannen.
De westgevel is voorzien van een gemetselde
rollaag in de vorm van een ezelsrug. Rondom het
kerkdak is een geprofileerde houten goot
aangebracht op uitkragend metselwerk.
Het kerkschip bezit aan weerszijden vijf grote
vensters (inclusief koorvlak), steunberen en een
driezijdige koorsluiting. De halfronde 9
ruitvensters zijn van natuursteen en zijn voorzien
van horizontale roedes en een rond kiepvenster.
De vensters zijn aan de onderzijde voorzien van
gemetselde raamdorpels.
Rondom is het kerkschip voorzien van een
gemetseld basement met schuin gemetselde
platlaag als beëindiging.
Advies met betrekking tot bouwkundige staat en
onderhoud:
Bouwkundige staat van de kerk is voor zover
waarneembaar in matige staat. Technisch herstel
en een nieuwe functie is wenselijk voor het
behoud van het kerkgebouw.
Motivatie:
De kerk, kerkhof, baarhuisje en toegang is van
algemeen belang als gemeentelijk monument
door:
•
de cultuurhistorische en religieuze waarde;
•
de opvallende ligging met toegangspad;
•
architectuurhistorische waarde;
•
en de authenticiteit van het kerkschip.

De kerk omstreeks 1965 met oorspronkelijke spits

