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Complexnaam
Boerderij met schuur
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

9

517018, 517019, 517021, 517022,
517023, 526014, 526015, 526016,
526017

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Hooghoutseweg 3, 5074 NA Biezenmortel
Complexomschrijving
Inleiding.
Complex, bestaande uit een BOERDERIJ van het langgeveltype met SCHUUR, gelegen in het buitengebied van de
gemeente Haaren ten oosten van de dorpskern van Udenhout en opgetrokken in Ambachtelijk-Traditionele trant.
Omschrijving.
Het complex bestaat uit een woon-stalhuis met put, volgens een gedenksteen gebouwd in 1879 en een
langsdeelschuur. Het voormalige bakhuis annex jongens- en mannenhuis no. 32 aan de rechter zijgevel wordt
vanwege ingrijpende wijzigingen uit ca. 1955 van bescherming uitgesloten. Op het erf voor het huis een drietal oude
linden, achter de stal een oude linde.
Waardering.
Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaaleconomische en geografische ontwikkeling in de Meijerij. Het heeft betekenis als gaaf specimen van de ontwikkeling
van het langgeveltype in de Meijerij in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het heeft architectuurhistorische
waarde vanwege de samenhang tussen exterieur en interieur, met name vanwege de authentieke schouw en
bedstedewand. Het heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang tussen de diverse onderdelen in relatie tot de
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erfinrichting, de beplanting en de directe landschappelijke omgeving. Het is gaaf bewaard gebleven.
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Monumentnummer*: 517018
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 september 2002

Kadaster deel/nr:

16442/52

Complexnummer

Complexnaam

517017

Boerderij met schuur

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Brabantsehoek

34

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaren

G

Postcode*

Woonplaats*

5074 NJ

Biezenmortel

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
970

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Woonstalhuis van een BOERDERIJ, volgens een gedenksteen gebouwd in 1879 in Ambachtelijk-Traditionele stijl.
Omschrijving.
Langgerekt woonstalhuis, opgetrokken uit baksteen, onder met muldenpannen gedekt wolfdak. Het woongedeelte
heeft aan de straatzijde drie traveeën, met links en rechts van de paneelvoordeur met gedeeld bovenlicht beluikte
zesruits schuiframen. Naast de deur een gevelsteen met tekst: 'L. Bertens/ 4.10.1879'. In de rechter zijgevel een
zesruits raam en op zolder twee raampjes. De gevel vertoont vlechtingen en gaat deels schuil achter het voormalige
bakhuis. Het stalgedeelte heeft aan de straatzijde boogramen en getoogde dubbele opgeklampte staldeuren. In de
zijgevel zesruits stalramen en een hooiluik met bovenlicht. Aan de achterzijde een kleine aanbouw uit ca. 1990
welke buiten de bescherming valt. In het voorhuis nog de oorspronkelijke indeling met voorhuis, kamer, kelder en
keuken. Schouw met twee tegeltableaus en een gehoute bedstedewand met paneeldeuren. In de stal deels een
klinkervloer. Onder de stalvloer een gierkelder.
Waardering.
Het woonstalhuis is van algemeen belang is. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking
van de sociaal-economische en geografische ontwikkeling van Midden-Brabant. Het woonstalhuis heeft betekenis als
gaaf specimen van de ontwikkeling van het langgeveltype in de Meijerij in het laatste kwart van de negentiende
eeuw. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de samenhang tussen exterieur en interieur, met name
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vanwege de authentieke schouw en bedstedewand. Het heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang tussen de
diverse onderdelen in relatie tot de erfinrichting, de beplanting en de directe landschappelijke omgeving. Het is gaaf
bewaard gebleven.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Monumentnummer*: 517019
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

3 september 2002

Kadaster deel/nr:

16442/52

Complexnummer

Complexnaam

517017

Boerderij met schuur

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Brabantsehoek

34

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaren

G

Postcode*

Woonplaats*

5074 NJ

Biezenmortel

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
970

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Vlaamsche SCHUUR in Ambachtelijk-traditionele stijl, ten oosten van het woonstalhuis gelegen, met de korte gevel
aan de wegzijde.
Omschrijving.
De schuur heeft houten wanden met horizontale beschieting, twee ervan rusten op een hoge bakstenen voetmuur.
Het gebouw heeft een rieten schilddak. Dubbele inrijpoorten in de korte gevels. Inwendig is een op stenen poeren
geplaatst tweebeukig, overstekend ankerbalkgebint aanwezig. Een deel van het gebint maakt de indruk te bestaan
uit hergebruikt achttiende-eeuws materiaal.
Waardering.
De schuur is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de
sociaal-economische en geografische ontwikkeling. Het heeft betekenis als gaaf specimen van de ontwikkeling van
het langgeveltype in de Meijerij in het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het heeft architectuurhistorische
waarde vanwege de samenhang tussen exterieur en interieur. Het heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang
tussen de diverse onderdelen in relatie tot de erfinrichting, de beplanting en de directe landschappelijke omgeving.
Het is gaaf bewaard gebleven.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)
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Monumentnummer*: 517021
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

16206/28

Monumentnaam**
Huize Assisië
Complexnummer

Complexnaam

517017

Boerderij met schuur

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hooghoutseweg

3

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaren

G

Postcode*

Woonplaats*

5074 NA

Biezenmortel

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1269

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
HOOFDGEBOUW behorende tot het complex van de ZWAKZINNINGENINRICHTING Huize Assisië. Het gebouw is
blijkens de gedenksteen bij de entree opgetrokken in 1903 in Neo-Gotische stijl.
Omschrijving.
Tweelaags hoofdgebouw met haakse zijvleugels. Opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen met gele
speklagen en spaarzaam gebruik van hardsteen. Afgeplat mansarde schilddak met leien in rensdekking en zinken
roevendak. Symmetrische voorgevel van elf traveeën, afgesloten met smalle hoeklisenen en een tandlijst onder de
goot. Elke travee heeft boven een horizontale versnijding op de begane grond een achtruits en op de verdieping een
zesruits raam onder getoogde segementtogen gevuld met siermetselwerk. De ramen worden met elkaar verbonden
door speklagen. Middenrisaliet met beneden een spitsboogportaal met dubbele deur en bovenlicht met tweedelige
tracering met drie- en vierpassen. Erboven een spitsboognis waarin tussen twee spitsboogramen oorspronkelijk een
beeld van Franciscus onder baldakijn stond. Beeld en baldakijn zijn thans verdwenen. In de met een kruis
bekroonde topgevel een vierpasvenster. De linker en rechter zijgevels gaan schuil achter de eenlaagse, haaks
aangebouwde zijvleugels. Deze vleugels hebben met leien gedekte mansardedaken en op de begane grond zes- en
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achtruits ramen onder segmenttogen. In de met hardstenen pinakels bekroonde topgevels eveneens zesruits ramen.
De achtergevel heeft een identieke indeling als de voorgevel, maar heeft in plaats van de middenrisaliet een smalle
travee met vernieuwd dubbel raam en een rozetraam. De gevel wordt aan weerszijden ingesloten door de
eindgevels van de zijvleugels, die in de oksel een torenachtig tussenlid met schilddak hebben. Het mansardedak
heeft aan voor- en achterzijde per travee een vierruits dakkapel met een afgewolfd zadeldakje met piron en
driepasversiering. Op het dak een vierkante dakruiter met klokje en vierzijdige spits met bol, kruis en windwijzer
met jaartal 1903. Het interieur is voorzien van verlaagde plafonds, maar bewaart van de oorspronkelijke opzet nog
de middengang en drie eenvoudige trappenhuizen. Ook de kapconstructie is nog oorspronkelijk.
Waardering.
Het hoofdgebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling
van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Het is een
representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden
geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. Het heeft architectuurhistorische waarde als
representant van de neogotische, katholieke gestichtsstijl, waarbij het een vergrote variant is van het
herenhuisachtige kloostertype. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de ruimtelijke
ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Gezondheidszorg

Psychiatrische inrichting
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Monumentnummer*: 517022
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

16206/28

Complexnummer

Complexnaam

517017

Boerderij met schuur

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hooghoutseweg
Hooghoutseweg

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

3

5074 NA

Biezenmortel

Bij

Achter/naast kapel

5

5074 NA

Biezenmortel

Bij

Achter/naast kapel

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaren

G

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
863

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Neo-Gotisch BEELD van het H. Hart, geplaatst achter de absis van de kapel.
Omschrijving.
Neogotisch beeld, geplaatst op een bakstenen sokkel met treden, die door middel van gebogen steunmuren
verbonden is met vier bakstenen basementen die door kettingen verbonden vier siervazen dragen.
Waardering.
Het beeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de
katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Het heeft
ensemblewaarden als onderdeel van het complex van de inrichting. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend
onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Gedenkteken(D)

Gedenkteken(D6)
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Monumentnummer*: 517023
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

16206/28

Complexnummer

Complexnaam

517017

Boerderij met schuur

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Nachtegaallaan

5

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaren

G

Postcode*

Woonplaats*

5074 MD

Biezenmortel

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1269

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Aan de achterzijde van het hoofdgebouw, in het verlengde van de kapel is een lange doorgaande laan richting
Oisterwijk aangelegd, die de belangrijkste zichtlijn vormt van het complex. Aan weerszijden van deze laan bevinden
zich bedrijfsgebouwen. De BOERDERIJ van het langgeveltype uit omstreeks 1903 is aan de linkerzijde gelegen, in
dezelfde rooilijn als de kantine. De boerderij was niet alleen van belang voor de zelfvoorziening van de
leefgemeenschap maar vervulde ook een functie in de arbeidstherapie. In die zin vormt zij een essentieel onderdeel
van het complex.
Beschrijving.
De boerderij heeft een U-vormige plattegrond en is opgetroken uit machinale baksteen in kruisverband. De drie
zadeldaken zijn belegd met gesmoorde kruispannen, die boven het hoofdgebouw en de stal zijn voorzien van rieten
beschot. Deze twee kappen zijn opgebouwd uit grenen hangwerken met ijzeren bouten. Uit de drie nokken steken
asbest ventilatiekokers.
De eenlaags voorgevel telt zestien traveeën, die worden gemarkeerd door lange staafankers. Links van het midden
is een dubbele deur aangebracht, die doorloopt tot onder de daklijst en toegang geeft tot de doorgang naar het
achtererf. Er zijn nog vier enkele deuren in de gevel aangebracht, die steeds zijn voorzien van een achtruits
bovenlicht onder licht getoogde segmentboog. De deurnis in het tweede travee van rechts is blind. De ramen
bestaan uit vierruits vensters onder segmentboog en hebben een hardstenen dorpel onder een baksteen laag. De
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stalramen bestaan steeds uit twee gekoppelde betonnen vierruitsvensters onder ruime segmentboog. Drie traveeën
links en drie traveeën rechts van de dubbele deur loopt de gevel door in een dakkapel onder zadeldak en wordt de
daklijst doorbroken. Hier bevinden zich dubbele hooiluiken onder segmentboogvensters die toegang geven tot de
zolderverdieping. Onder de daklijst is een bakstenen sierlijst aangebracht. De achtergevel heeft een vergelijkbare
indeling en detaillering als de voorgevel, met uitzondering van het drietal traveeën links van het midden dat uit twee
bouwlagen bestaat en op de verdieping drie schuiframen heeft, waarvan het bovengedeelte uit twee en het
ondergedeelte uit twaalf ruiten bestaat.
De rechterzijgevel is tuitvormig en heeft op de begane grond een viertal kleine drieruits vensters onder lichte
segmentboog. Op de verdieping is een dubbel hooiluik aangebracht onder segmentboogvenster. De onderdoorgang
is bestraat met klinkers. Rechts hiervan bevindt zich een grupstal waarvan de vloeren deels uit klinkers, deels uit
beton en deels uit hout bestaan. IJzeren I-profielen dienen als zolderbinten en worden gestut door ronde ijzeren
kolommen. Daarop zijn bakstenen systeemvloeren aangebracht voor de zolders en hooiberging. De rechter
zijvleugel bestaat uit twee gedeelten onder doorlopende kap. Het achterste gedeelte is in later tijd bijgebouwd en
wordt gestut door steunberen aan de straatgevel. In de linker travee is (vermoedelijk later) een traditioneel risaliet
aangebracht, die begint boven het venster op de begane grond en doorloopt in de dakkapel onder ver uitstekend
zadeldak. Ter hoogte van de verdieping is een hooiluik aangebracht, waarboven een radiaal-boogvenster met twaalf
ruitjes.
Inpandig bevindt zich een tweebeukige koeienstal. Ronde ijzeren kolomen steunen hier de ijzeren zolderbinten, die
op hun beurt betonnen systeemvloeren dragen. De linkerzijvleugel heeft een lagere zolderverdieping en heeft
daardoor een lager gelegen dak dan de twee voornoemde vleugels. Links van het midden is een dubbele deur
aangebracht, die doorloopt tot de daklijst en toegang geeft tot de entree, die is bestraat met klinkers. In het linker
gedeelte bevinden zich twee koelcellen die worden afgesloten door zware en geïsoleerde deuren.
Waardering.
De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de
ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke
herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk
gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. In het principe van de zelfvoorziening en
de arbeidstherapie, speelden de bedrijfsgebouwen een belangrijke rol. Het gebouw heeft architectuurhistorische
waarde als representant van de ambachtelijk-traditionele stijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend
onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Boerderijen, molens en bedrijven

Boerderij (M)

Boerderij(M1)
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Monumentnummer*: 526014
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

16206/28

Monumentnaam**
Huize Assisië
Complexnummer

Complexnaam

517017

Boerderij met schuur

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hazenpad

8

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaren

G

Postcode*

Woonplaats*

5074 MA

Biezenmortel

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
1269

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
KAPEL behorende tot het complex van de ZWAKZINNINGENINRICHTING Huize Assisië. Het gebouw is opgetrokken in
1903 in Neogotische stijl.
Omschrijving.
Eenbeukige kapel met lagere absis, opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen met gele speklagen en
spaarzaam gebruik van hardsteen, onder zadeldak met leien in rensdekking. De topgevels zijn afgewolfd en voorzien
van een piron. De kapel telt vier traveeën en een lagere, vijfzijdige absis, geflankeerd door plat afgedekte, eenlaags
nevenruimten met zesruits spitsboogramen. Ze wordt voorafgegaan door een entreegebouw met een geleding van
lisenen en tandlijsten en hooggeplaatste gekoppelde spitsboogramen. Elke travee heeft haakse, tweemaal
versneden steunberen en een spitsboograam met vorktracering. De ramen in de absis zijn enkelvoudige
spitsboogramen. Op de daken dakkapellen met overhoekse spitsjes en pirons. Zeszijdige dakruiter met spits, kruis
en bol. In het portaal trappenhuis en een kruisribgewelf. Het inwendige is voorzien van gestuukte kruisribgewelven
op kraagstenen met bladmotieven. Het koor heeft een kruisribgewelf in stuc.
Waardering.
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De kapel is van algemeen belang. Zij heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de
katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Zij heeft
architectuurhistorische waarde als representant van de neogotische, katholieke gestichtstijl, waarbij de kapel een
van de visuele middelpunten vormde. Het geheel is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van de
ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kapel (F)

Kapel(F1)
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Monumentnummer*: 526015
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

15 april 2002

Kadaster deel/nr:

16206/28

Complexnummer

Complexnaam

517017

Boerderij met schuur

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Biezenmortel

Tilburg

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hooghoutseweg
Hooghoutseweg

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

Locatie

3

5074 NA

Biezenmortel

Bij

Achter/naast kapel

5

5074 NA

Biezenmortel

Bij

Achter/naast kapel

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Haaren

G

Kad. object*

Appartement

Grondperceel
863

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
Neogotisch BEELD van de H. Franciscus, afkomstig uit een nis boven de entree van het hoofdgebouw, nu herplaatst
naast de kapel.
Omschrijving.
Neogotisch beeld van Franciscus met pij en kruis, staande op een bakstenen sokkel.
Waardering.
Het beeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling van de
katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Het heeft
ensemblewaarden als onderdeel van het complex van de inrichting. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend
onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.
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Gedenkteken(D)
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Inleiding.
In het verlengde van de boerderij en daaraan vastgebouwd, bevindt zich de KANTINE, die eveneens omstreeks 1903
is gebouwd en qua bouwstijl overeenkomt met de boerderij. Dit gebouw is evenwel rijker gedetailleerd, heeft een
andere raamindeling, een lager zadeldak en is op de zolderverdieping van de boerderij gescheiden.
Beschrijving.
Het kantinegebouw is gebouwd op rechthoekig grondplan met een uitbouw aan de achterzijde. Het bestaat uit één
bouwlaag van machinale baksteen in kruisverband. Het zadeldak, belegd met gesmoorde kruispannen, loopt over de
hele lengte van het gebouw, met uitzondering van de travee geheel rechts. De gevel is opgebouwd uit elf traveeën,
waarvan er tien zijn voorzien van ramen en één van een deur. De ramen bestaan uit zesruits houten schuiframen
onder lichte segmentboog. De segmentbogen zijn opgevuld met siermetselwerk van rode en gele machinale
baksteen. De aanzetstenen en sluitstenen in de segmentbogen zijn van gele baksteen. De onder- en bovenzijden
van de ramen zijn met elkaar verbonden door een speklaag, bestaande uit gele bakstenen, die doorloopt in de
zijgevel. Onder de dakgoot is een bakstenen sierlijst aangebracht.
De uitbouw aan de achterzijde bestaat uit drie delen. Het linker gedeelte is vijf traveeën lang en twee breed, onder
plat dak. De gevelopbouw en -detaillering is gelijk aan die van de voorgevel. In het verlengde hiervan ligt een
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uitbouw die drie traveeën lang en één travee breed is, en ligt onder een plat dak dat lager is dan dat van het
voornoemde gedeelte.
In de rechter travee bevinden zich ronde ramen met vier segmentvensters. In de middentravee is een deur
aangebracht. In de travee in de breedte is een vierruits klapraam aangebracht. In de oksel van beide uitbouwen is
een derde gedeelte gebouwd van één travee lang en één travee breed, onder een plat dak dat weer lager is dan het
voornoemde. In de travee in de breedte is een vierruits venster aangebracht, aan beide zijden geflankeerd door een
tweeruits venster.
Waardering.
De kantine is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkeling
van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke herleving. Het is een
representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk gebied werden
geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als
representant van de Ambachtelijk-Traditionele stijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van
de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.
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Inleiding.
Aan de overzijde van de laan richting Oisterwijk, en tegenover het kantinegebouw bevindt zich de WERKPLAATS, die
evenals de voornoemde gebouwen uit omstreeks 1903 dateert en in een zelfde stijl is gebouwd als het
kantinegebouw. De uitbouw aan de achterzijde dateert van een later tijdstip.
Beschrijving.
Het dienstgebouw is gebouwd op rechthoekig grondplan met een uitbouw aan de achterzijde over de hele lengte van
de gevel. Het bestaat uit één bouwlaag van machinale baksteen in kruisverband. Het zadeldak, belegd met
gesmoorde kruispannen, loopt over de hele lengte van het gebouw.
De gevel is opgebouwd uit achttien traveeën, waarvan er twaalf zijn voorzien van ramen, één van een geblindeerd
raam, drie met een enkele deur en twee met een dubbele deur. De ramen bestaan uit zesruits houten schuiframen
onder een lichte segmentboog. De segmentbogen zijn opgevuld met siermetselwerk van rode en gele machinale
baksteen. De aanzetstenen en sluitstenen in de segmentbogen zijn van gele baksteen. De onder- en bovenzijden
van de ramen zijn met elkaar verbonden door een speklaag, bestaande uit gele bakstenen, die doorloopt in de
zijgevels. De blinde raamnis is opgevuld met machinale baksteen in visgraatverband. Boven de enkele deuren is een
bovenlicht aangebracht, bestaande uit een tweeruits venster, onder eenzelfde segmentboog als boven de ramen
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wordt aangetroffen. Boven beide dubbele deuren zijn twee tweeruitsvensters aangebracht, onder een ruimere
segmentboog. Onder de dakgoot is een bakstenen sierlijst aangebracht.
De uitbouw aan de achterzijde, die zich over de gehele lengte van het gebouw uitstrekt, is twee traveeën breed en
heeft een plat dak. Stijl en detaillering van deze gevel zijn dezelfde als die van de voorgevel. Hier bevinden zich
vijftien ramen, in clusters van drie, vier of vijf bijeen, met daartussen blinde muurvlakken. De linker zijgevel bevat
een hooiluik op de zolderverdieping, met daarboven een vierruits boogvenster. Hetzelfde geldt voor de rechter gevel.
Waardering.
De werkplaats is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de
ontwikkeling van de katholieke zorg voor zwakzinnigen en minder bedeelden in de periode van de katholieke
herleving. Het is een representant van de landschappelijke ontwikkeling, waarbij dergelijke complexen in landelijk
gebied werden geplaatst volgens een regelmatige, functionele plattegrond. In het principe van de zelfvoorziening en
de arbeidstherapie, speelden ook de bedrijfsgebouwen een rol. Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als
representant van de Traditioneel-Ambachtelijke stijl. Het is gaaf bewaard gebleven en is een typerend onderdeel van
de ruimtelijke ontwikkeling nabij het kerkdorp Biezenmortel ten oosten van de kern van Udenhout.
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