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Omschrijving Pastorie links van de Rooms Katholieke kerk op samengestelde plattegrond, bestaande uit 

kelder(rechterdeel), begane grond, verdieping en dakverdieping. Het links iets uitspringende 
bouwvolume heeft een symmetrisch ingedeelde tuitgevel met schouderstukken. Het rechter 
deel heeft een symmetrisch ingedeelde lijstgevel met een ondiep entreeportiek. Aan de rechter 



zijgevel is het trappenhuis uitgebouwd. Aan de achtergevel is een houten serre met plat dak 
(balkon) gebouwd. 

 
Gevels De detaillering van de gevels van de pastorie vertonen veel overeenkomst met de detaillering 

van de kerkgevels. De gevels van de pastorie zijn van rode, in kruisverband gemetselde 
baksteen met gele sierbanden (met een gesneden voeg). Boven en onder de plint is een rollaag 
van afgeschuinde stenen toegepast evenals voor de doorlopende waterlijst. Boven de vensters 
zijn segmentbogen gemetseld en boven de entreeportiek een 3 dubbele boog gevuld met 
siermetselwerk. De lijstgevels zijn aan de bovenzijde voorzien van decoratieve tandlijsten.  
Onder de vensters zijn natuurstenen lekdorpels toegepast. 
Aan de achtergevel is een houten serre met gebiljoende kanten op een gemetselde voet 
uitgebouwd, met openslaande ramen. Op de serre is een groot balkon. 

 
Vensters/deuren In het vooruitspringende deel van de voorgevel zijn op de begane grond 6-ruits schuiframen 

toegepast. Het rechter deel van de voorgevel heeft samengestelde kozijnen. De vensters op de 
verdieping zijn hun oorspronkelijke verdeling kwijt geraakt, en hebben nu vaste, ongedeelde 
onderramen met 2-ruits kleppende bovenlichten. Het trappenhuis is voorzien van glas-in-lood.  
Van de schuifvensters op de eerste verdieping in de achtergevel zijn twee vensters vernieuwd 
met toevoeging van een kalf. Ook de balkondeuren zijn niet oorspronkelijk. Op de begane 
grond zijn 6-ruits schuiframen en openslaande deuren toegepast. 

 
Dak Samengesteld dak, bestaande uit een half afgeplat schilddak, een zadeldak en een schilddak 

op het trappenhuis. De over één laag uitgebouwde bijkeuken aan de achterzijde kent een half 
schilddak. Alle hellende daken van de pastorie zijn gedekt met leien in maasdekking. Het 
afgeplatte schilddak kent in de voorgevel een dakkapel met een 2-ruits openslaand raam. 

 
Bijgebouwen/hek Tegen de uitbouw in de rechter zijgevel is een smeedijzeren traliehek met gietijzeren 

gecannelleerde hoekpijler geplaatst.1 
 
Groenaanleg  -- 
 
Bijzonderheden -- 
 
Motivatie De pastorie vormt samen met de kerk een karakteristiek neogotisch complex. Afgezien van de 

vernieuwde vensters is de pastorie vrijwel onaangetast. De pastorie en de kerk samen zijn van 
historische waarde voor Kwintsheul. 

 
 

                                                      
1 canneleren het aanbrengen van cannelures 
  cannelure groef, gleuf vooral in zuilschachten of pilasters 


