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Activiteit:  Themadag architect Alphons Boosten (maximaal 50 personen) 
 

Wanneer: zaterdag 13 oktober 2018 
Locatie: Weert: Keenter Hart, St. Jozefskerkplein 3 
 Horst, St-Lambertusplein 3 
 Grubbenvorst: De Witte Dame, Pastoor Vullinghsplein 14  
 
 
THEMADAG ARCHITECT ALPHONS BOOSTEN 
 
Architect Boosten (1893-1951) heeft een omvangrijk en veelzijdig oeuvre op zijn naam (kerken, 
huizen, kloosters, scholen en fabrieken). Zijn werk heeft een geheel eigen stijl. Op deze themadag 
staat de kerkenbouwer Boosten centraal. 
Ir. Fred Humblé (bureau Humblé Martens Willems architecten te Maastricht), Boostenkenner par 
excellence, zal het thema inleiden en het bezoek aan een drietal kerken begeleiden.  
Tevens zal aandacht besteed worden aan de in de drie kerken aanwezige kunst. Hiervoor zal Drs. 
Sander van Daal optreden als deskundig begeleider. 
 
Programma 
 
10.00-10.30 uur : ontvangst in het Keenter Hart 
10.30-11.15 uur : inleiding met power point presentatie door Ir. Fred Humblé 
11.15-11.30 uur : korte inleiding door Drs. Sander van Daal 
11.30-12.15 uur : bezoek aan de St. Joseph kerk  
12.15-13.00 uur : lunch in het Keenter Hart 
13.00-13.45 uur : transfer (met eigen vervoer) naar Horst (38 km) 
14.00-15.00 uur : bezoek aan de St. Lambertuskerk 
15.00-15.30 uur : transfer (met eigen vervoer) naar Grubbenvorst (9 km) 
15.30-16.15 uur : bezoek aan de O.L. Vrouwekerk  
16.15-17.00 uur : afsluiting met koffie/thee en Limburgse vlaai in De Witte Dame 
 
 
 
 



 
 
Vervoer 
Op deze themadag zorgen de deelnemers voor eigen vervoer. 

- In Weert (Keent) kan geparkeerd worden op en nabij het St. Jozefskerkplein. 
- In Horst kan vlakbij de St. Lambertuskerk in het centrum geparkeerd worden op de parkeerplaatsen 

het Kerkeveld en Kloosterhof (indien u de centrumring volgt, passeert u alle parkeerplaatsen, 
waaronder de genoemde). 

- In Grubbenvorst kan geparkeerd worden op straten in de directe omgeving van de O.L. 
Vrouwekerk (Dorpsstraat 14).  

 
 
Toelichting onderdeel architectuur 
De kerken naar ontwerp van de architect Alphons Boosten (1893-1951) lopen als een lang lint 
door de Provincie Limburg. Een interessant cultureel erfgoed dat in samenhang gekoesterd zou 
moeten worden.  Hij ontwierp ca. 30 kerken, die werden gebouwd tussen 1924 en 1954. De 
vooroorlogse periode kunnen we als een vernieuwende ontwikkelfase zien. De wederopbouwtijd 
als de realisatiefase hiervan, die in een snel veranderende en andere tijd terecht zou komen.    
We bezoeken drie latere werken: Weert Keent uit 1939-40, Grubbenvorst uit 1950-52 en Horst uit 
1950-54.  De twee laatsten werden postuum gerealiseerd.  
In een inleidende lezing zal de heer Humblé de hele ontwikkeling van Boosten’s kerken in beeld 
brengen, als onderdeel van een nog veel omvangrijker oeuvre. Dit vanuit een architectonisch 
perspectief: ‘Wat maakt deze gebouwen bijzonder en waar was de ontwerper naar op zoek ?’ 
 

 
1. St Josephkerk te Weert (foto Frank Bouts) 



 
Toelichting onderdeel kerkschatten 

Kerken zijn vaak ware schatkamers. 
Dat geldt ook voor veel kerken van 
Alphons Boosten. Enkele van zijn 
kerken zijn door zijn Maastrichtse 
kunstenaarsvrienden ingericht en 
gedecoreerd. Voor de te bezoeken 
kerken geldt echter dat er zowel 
eeuwenoude inventarisstukken 
aanwezig zijn als nieuw werk van 
vooral kunstenaars uit Noord-Limburg 
en omgeving.  
De oude kerk in Grubbenvorst werd in 
1944 verwoest maar gelukkig bleef een 
belangrijk deel bewaard van de 
veelzijdige inventaris met onder meer 
middeleeuwse en zeventiende-eeuwse 
beelden en achttiende-eeuwse 
paramenten.   
De vooroorlogse kerk van Horst bezat 
een omvangrijke en belangrijke 
collectie heiligenbeelden. De nieuwe 
kerk werd als het ware als een schrijn 
rondom deze beeldenschat heen 
gebouwd. De kerk heeft fraaie ramen  
van onder meer Jos ten Horn, Gilles 
Franssen en Daan Wildschut. 
Minder oud zijn de inventarisstukken 
van de voormalige garnizoenskerk in 
Weert. Deze kerk had geen oudere 

voorganger en de kerk werd ingericht met nieuwe kunst- en gebruiksvoorwerpen en 
'tweedehandsjes' die inmiddels hun weg naar elders hebben gevonden. Zeer fraai is wel de 
portaalsculptuur van Charles Vos, bestaande uit 129 reliëfs. 
 
 
Inleiders 
Fred Humblé (1954) studeerde aan de Technische Universiteit in Eindhoven.  
Zelfstandig architect in Maastricht sedert 1992, heden in het bureau Humblé Martens Willems 
architecten.  Recente realisaties zijn onder andere het centrumplan Vaals, een woonwijk op het 
Enka-terrein in Ede en de restauratie van de Gemeenteflat en de Polvertoren in Maastricht.  Fred 
Humblé is supervisor van  bovengrondse ontwikkeling bovenop de ondertunneling van het A2 
tracé en is van 2004-2018 waarnemend professor aan de RWTH in Aachen. 
 
Sander van Daal (1978) studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Sinds mei 2017 werkt hij voor het bisdom Roermond aan de inventarisatie van het roerend 
religieus erfgoed in de Limburgse kerken. Vertrouwd met het werk van Alphons Boosten is hij 
door het samenstellen van de tentoonstelling 'Alphons J.N. Boosten (1893-1951), architect', die te 
zien was in Schunck Glaspaleis in Heerlen in 2006. 
 

2. OL Vrouwekerk Grubbenvorst (foto Sander van Daal) 



 

 
3. St. Lambertuskerk te Horst 

Contactpersonen tijdens de excursie 
 

1. Dhr. Frank Bouts  vicevoorzitter  tel. 06-51687189 
2. Dhr. Hubert Hermans penningmeester  tel. 06-57382430 

 

Aanmelden 
 
Vanwege organisatorische redenen is er een maximum aantal deelnemers van 50 personen vastgesteld.  
U kunt zich uitsluitend aanmelden voor deze dagexcursie door tijdige betaling van de kosten ad € 30,- 
als u lid of gezinslid bent van de Sectie Monumenten of € 35,- als u géén lid bent van de Sectie, via 
overschrijving op het IBAN-nummer NL88 INGB 0007 811398 t.n.v. LGOG – Sectie Monumenten. 
Hierbij (of per aparte mail aan de penningmeester via hmjhermans@outlook.com) aangeven: 

 Uw mobiele telefoonnummer en 
 Uw woonplaats. 

 
De uiterste aanmeldingsdatum is: woensdag 3 oktober 2018.  
 

 

 
 Bezoekt u eens onze nieuwe WEBSITE met de laatste gegevens, 

actualiteiten, veel interessante tips en verschillende weblinks. 
 

https://lgog.nl/themas/monumenten  
 

Ook zijn we te vinden op sociale media, zie onze pagina op Facebook 
 

https://www.facebook.com/lgogmonumenten/   


