Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Monumentnummer*: 31683

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

8 februari 1983

Kadaster deel/nr:

6330/49

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Den Hout

Oosterhout

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Houtse Heuvel

12

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

4911 AW

Den Hout

Kad. object*

Appartement

Situering

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Oosterhout

P

2084

Oosterhout

P

2899

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
In 1877-1878 naar ontwerp van P. van Genk, in vroeg-gotische stijl gebouwde en in schoonwerk opgetrokken
basilicale kerk op rechthoekige plattegrond met uitspringend 5/8 gesloten koor; de middenbeuk van vijf traveeën,
de transeptarmen van elk een travee, de koortravee en de koorronding zijn tot gelijke hoogte opgetrokken; tegen
de westgevel een vierkante toren onder met leien gedekte, ingesnoerde naaldspits en met aan weerszijden een
achtkantig traptorentje onder met leien gedekt tentdak en daarop aansluitend, in het verlengde van de zijbeuken de
in 1904 opgetrokken en 5/8 gesloten doopkapel (zuidzijde) en kapel van de H. Antonius (noordzijde); aan
weerszijden van de koortravee een rechtgesloten zijkapel; alle daken zijn met leien gedekt; boven de viering een
achtkantig houten torentje onder ingesnoerde naaldspits; de zijbeuken onder lessenaardak, de koorronding en de
kapellen hebben per travee een spitsboogvenster; de middenbeuk, het transept en de koortravee hebben per travee
drie gekoppelde spitsboogvensters, waarvan de middelste hoger is dan de uitersten; alle traveeen van elkaar
gescheiden d.m.v. steunberen. Vrijwel gaaf, wit gepleisterd interieur met lichtbruin gesausde afzonderlijke
onderdelen (zuilen, schalken en ribben); arcade rustend op eenvoudige kolommen tussen middenschip en
zijbeuken; schalken oprijzend vanaf de dekplaten der gepolychromeerde bladkapitelen ter ondersteuning van de
rechthoekige ribben der kruisgewelven; muurschilderingen (1904) van het atelier Cuypers te Roermond;
blindtriforium met halfzuilen tussen arcade en lichtbeuk; mozaiekvloer in priesterkoor; in kerkruimte vloer in donker
rode en gele tegels vervaardigd door Picha te Gent. Voornaamste interieuronderdelen: - twee altaren (1882),
preekstoel (1888) en twee biechtstoelen (1892) van natuursteen (marmer, albast, graniet en witte Caensteen)
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vervaardigd door Pierre Peeters te Antwerpen. Een communiebank (1880; zwart graniet, wit marmer en
Caensteen) - hoogaltaar (1886; Caensteen, drie houten beelden, doopvont (1904; marmer, albast en graniet)
vervaardigd door het atelier Ramakers te Geleen. - kruiswegstaties (olieverf op doek; 1883-1889) vervaardigd door
F.G.J.(Frans) van Beers te Antwerpen. Mechanisch torenuurwerk, C.v. Dorst, 1901, op gietijzeren stoel, elektrische
opwinding.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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