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Hoofdadres van hoofdobject
Kerkstraat 3, 5133 AJ Riel
Complexomschrijving
Inleiding.
Aan de oostelijke zijde van de Kerkstraat staat, ten zuiden van de kruising met de Goirleseweg, het R.K. complex
van de St. Antonius Abt-parochie, bestaande uit kerkgebouw (1), pastorie (2) en H. Hartbeeld (3). De pastorie is het
oudste; deze dateert uit 1874. De Antonius Abt-kerk werd ontworpen door de West-Brabantse architect P. van Genk
en dateert uit 1895. Het H.Hartbeeld is omstreeks 1920 geplaatst.
Waardering.
Het complex is van algemeen belang vanwege de volgende waarden: cultuurhistorische waarden: het complex is
van belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in Midden-Brabant;
architectuurhistorische waarden: het complex heeft bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en de
bouwtechniek; het is van belang binnen het oeuvre van de architect als voorbeeld van een eenvoudige, dorpskerk;
het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; ensemblewaarden: het complex is
van bijzondere betekenis voor het aanzien van de voor de negentiende-eeuwse kerkdorpontwikkeling in NoordBrabant typerende lintbebouwing; gaafheid/herkenbaarheid: het complex is van belang wegens de architectonische
gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
De R.K. St. Antonius Abt-kerk is een georiënteerde kruiskerk met westelijke ingangstoren, gebouwd in neo-gotische
stijl naar een ontwerp van P.J. van Genk uit 1895. Omstreeks 1925 is de kerk in aangepaste stijl uitgebreid.
Omschrijving.
Het kerkgebouw is een pseudo-basilicale kruiskerk met westelijke toren van vier geledingen, bekroond door een
spits op vierkante grondslag en geflankeerd door vijfhoekige kapellen, een schip van vier traveeën, een dubbel
rechtgesloten transept, met aansluitend op de koortravee een vijfzijdige apsis. De gevels zijn opgetrokken in
handvorm baksteen en hebben een geleding door toepassing van lisenen in combinatie met rechthoekige
spaarvelden, die zijn afgesloten door een muizetandlijst. Tegen de gevels staan meermalen versneden, haaks
uitgebouwde steunberen. De toren heeft een spitsboogportiek met wimberg. De flankerende kolommen, alsmede
boog, afdeklijst en pinakel zijn uit zandsteen vervaardigd. Boven de opgeklampte vleugeldeur zijn in het bovenlicht,
met verticale roedenverdeling, een neo-gotisch glas-in-loodpanelen aangebracht. In het muurwerk twee hardstenen
wijdingskruisjes. In het venster boven het portiek een tussen kolommen en boog gevat venster met plate-tracery,
bestaande uit een achtlobbige roos op dubbele lancet, gevuld met glas-in-lood. De geleding wordt afgesloten met
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drie spitsbooglichten, waarboven twee gekoppelde galmgaten. Het muurwerk van de bovenbouw springt iets uit. De
spits heeft aan alle zijden een wijzerplaat onder kapel, een open galerij en een viertal dakkapellen, alsmede een
torenkruis met windhaan. De vensters van het schip hebben een indeling overeenkomstig het torenvenster met
plate-tracery. Het omstreeks 1925 vergrote, dubbele transept heeft hoge eindgevels, voorzien van een
spitsboogvormig spaarveld, waarin een venster met achtlobbige roos op vier lancetten. In de topgevels elk drie
smalle lichten. In elke travee van de apsis een eenvoudig lancetvenster, voorzien van het oorspronkelijke glas-inlood. Tegen de zuidelijke gevel van het schip zijn twee biechtstoelen aangebouwd. De kerk is gedekt door
samengestelde zadeldaken, voorzien van lei-in-Maasdekking. Op de kruising staat een kleine, overhoeks geplaatste
dakruiter, op vierkante grondslag. Tegen de zuidelijke gevel is ter hoogte van het koor een onderkelderde sacristie
annex stookhok aangebouwd. Deze telt één bouwlaag, heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een
zadeldak met lei in Maasdekking. In de zuidelijke en oostelijke gevel een venster met resp. kleine roedenverdeling
en een kruisvenster met diefijzers, alsmede een opgeklampte deur, met enkele hardstenen traptreden.
Waardering.
Het kerkgebouw is van algemeen belang vanwege de volgende waarden: cultuurhistorische waarden: het gebouw is
van belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in Midden-Brabant;
architectuurhistorische waarden: het heeft bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en de
bouwtechniek; het is van belang binnen het oeuvre van de architect als voorbeeld van een eenvoudige, dorpskerk;
het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; ensemblewaarden: het complex is
van bijzondere betekenis voor het aanzien van de voor de negentiende-eeuwse kerkdorpontwikkeling in NoordBrabant typerende lintbebouwing; gaafheid/herkenbaarheid: het gebouw is van belang wegens de architectonische
gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Aan de oostelijke zijde van de Kerkstraat, door een ondiepe voortuin van de openbare weg gescheiden, staat de R.K.
PASTORIE met aangebouwd KOETSHUIS van de St. Antonius-Abt parochie. Het gebouw dateert, blijkens het jaartal
dat op de kroonlijst is geschilderd, uit 1874 en is opgetrokken in een Eclectische stijl.
Omschrijving.
Het tweelaags gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en wordt gedekt door een afgeplat schilddak met lei in
Maasdekking. Op het bekronende plat dak staat een kleine smeedijzeren klokkestoel met windvaan. De gevels zijn
opgetrokken in baksteen en alle bepleisterd. De strak symmetrische voorgevel telt vijf vensterassen, waarvan de
middelste, met entreepartij, licht risaleert, evenals de twee lisenen, die de gevel afsluiten. Deze gestucte lisenen zijn
voorzien van spaarvelden, waarin cirkelvormig lijstwerk. Horizontale geleding vindt plaats door de toepassing van
een gepleisterde plint en hardstenen dorpellijsten. De gevel wordt afgesloten door een forse kroonlijst met tandlijst,
waarop een geprofileerde goot op klossen. De vensters zijn alle getoogd en hebben een gestucte kuif. Op de begane
grond zijn ze achtruits en voorzien van de oorspronkelijke houten rolluiken met kast, op de etage zesruits. De
paneelvoordeur, voorzien van een omlijsting in stuc en bekroond door een lijst, is vervaardigd uit teakhout en heeft
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een eenvoudig bovenlicht en een hardstenen stoeptrede. In de zuidelijke zijgevel op de begane grond een
zesruitsschuifvenster, voorzien van diefijzers. Er achter is een eenlaags koetshuis op rechthoekige grondslag
aangebouwd, voorzien van een getoogde opgeklampte vleugelpoort. Het afgeplatte schilddak is gedekt met oudHollandse pannen. De achtergevel heeft eveneens twee bouwlagen en is voorzien van vijf vensterassen. De zesruits
vensters op de etage zijn hier voorzien van de oorspronkelijke houten rolluiken met kast. Tegen deze gevel staat
een serre-achtige eenlaags aanbouw op rechthoekige grondslag. De bovenlichten van de vensters zijn voorzien van
gekleurd glas.
Waardering.
De pastorie is van algemeen belang vanwege de volgende waarden: cultuurhistorische waarden: het gebouw is van
belang als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in Midden-Brabant;
architectuurhistorische waarden: het heeft bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur en de
bouwtechniek; het is van belang wegens het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; ensemblewaarden:
het complex is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de voor de negentiende-eeuwse kerkdorpontwikkeling
in Noord-Brabant typerende lintbebouwing.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Ten noordwesten van de R.K. pastorie van de parochie van H. Antonius-Abt staat, gericht op het kruispunt van
Kerkstraat en Goirleseweg, een ongesigneerd H. HART-BEELD, daterend uit omstreeks 1920.
Omschrijving
Het beeld staat op een uit drie traptreden bestaande polygonale onderbouw, waarop een hardstenen vierkante
sokkel is geplaatst, geflankeerd door kleinere bloembakken van dito materiaal. Op de bakken de letters alfa (links)
en omega (rechts), terwijl centraal het IHS-monogram staat afgebeeld. Op de uit hardstenen platen bestaande,
verjongende opbouw is aan de voorzijde een hardstenen plaquette aangebracht met de tekst: "Komt / allen / tot
mij". Het beeld is geschilderd, waarschijnlijk vervaardigd uit kunststeen en voorzien van een gietijzeren stralenkrans.
Waardering
Het beeld is van algemeen belang vanwege de volgende waarden: cultuurhistorische waarden: het is van belang als
bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in Midden-Brabant, met name de bevordering van
de H. Hartdevotie in het Interbellum; architectuurhistorische waarden: het heeft bijzonder belang voor de
geschiedenis van de kerkelijke sculptuur; ensemblewaarden: het complex ia van bijzondere betekenis voor het
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aanzien van de voor de negentiende-eeuwse kerkdorpontwikkeling in Noord-Brabant typerende lintbebouwing.
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