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R.K. Kerkcomplex St. Lambertus
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

4

512455, 518003, 518004, 519299

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Nuenen

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
Hoekstraat 42, 5674 NP Nuenen
Complexomschrijving
Inleiding
Aan de Hoekstraat te Nederwetten staat een bebouwing, bestaande uit de R.K. St.Lambertuskerk, een neo-romanogotische kruisbasiliek van E. Corbey uit 1894-'95 (1), de bijbehorende R.K. pastorie (2), een voormalig
schoolgebouw uit 1927, opgetrokken in een stijl met elementen van Amsterdamse School (3) en een Heilig
Hartbeeld uit omstreeks 1930 (4).
Tegenwoordig is het gebouw in gebruik is als woonhuis annex kantoor.
De verschillende objecten liggen lineair langs de noordelijke zijde van de Hoekstraat, de hoofdstraat van
Nederwetten.
Waardering
Het complex van kerk, pastorie, school en H. Hartbeeld is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang
als bijzondere uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden, met name de stichting van
kerkelijke centra als onderdeel van de katholieke herleving en is tevens van belang als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de kerkcomplexen.
Het geheel heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is tevens van belang als voorbeeld
van het oeuvre van de architect Corbey. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden
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met de ontwikkeling/uitbreiding van Nederwetten, die bijzonder illustratief is door de aanwezigheid van de toren der
middeleeuwse kerk. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische en
functionele zeldzaamheid.
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Monumentnummer*: 512455
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 augustus 2000

Kadaster deel/nr:

15203/43

Monumentnaam**
R.K. Kerk
Complexnummer

Complexnaam

518002

R.K. Kerkcomplex St. Lambertus
Gemeente*

Woonplaats*

Nuenen, Gerwen en

Provincie*

Nuenen

Nederwetten

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hoekstraat

46

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Nuenen

A

Postcode*

Woonplaats*

5674 NP

Nuenen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
3533

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de Hoekstraat 46 te Nederwetten staat de in 1894-'95 gebouwde R.K. ST.LAMBERTUSKERK, een niet
georiënteerde, in neo-romaans-gotische overgangsstijl gebouwde kruisbasiliek met zuidelijke toren. De kerk werd
ontworpen door E. Corvey.
Omschrijving
De kruisbasiliek heeft een schip van drie traveeën, een transept en een koor bestaande uit een koortravee en
driezijdig gesloten apsis. Tegen het koor staan aan westelijke en oostelijke zijde een annex. De toren heeft vier
geledingen.
De bakstenen gevels hebben een waterlijst en worden geschoord door, afhankelijk van de hoogte, twee dan wel
driemaal versneden steunberen. De kerk wordt gedekt door zadeldaken, met lei in Maasdekking.
In de koorapsis zijn rondbooglancetvensters toegepast. De koortravee is als het schip per travee voorzien van een
tri-plet, waarbij het middelste venster hoger is dan de andere. De rechtgesloten transeptfaçades zijn voorzien van
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een kalkstenenmaaswerk, bestaande uit vier lancetten, bekroond door oculi.
De topgevel wordt gevuld met een getrapte driepasnis. De toren bestaat uit vier geledingen en heeft op de
beganegrond een portaal met hardstenen kolommen, kapitelen en lijsten. De opgeklampte vleugeldeur is voorzien
van smeedijzerensierbeslag en een bovenlicht. Aan de oostelijke zijde van de toren is naast een opgeklampte deur
een gevelsteen ingemetseld met de tekst: "P.L.P. / P.W.H. van Hoeck past. / H. Renders et H. Sloots / aeditui / 18
maii 1895". De bovenste geleding wordt bekroond door topgevels, waarin uurwerken. De achtkantige naaldspits is
gedekt met lei in Maasdekking. De zuidelijke gevels van de zijbeuken worden bekroond door deels bakstenen, deels
hardstenen pinakels. De oostelijke annex heet drie bifoortjes met smeedijzeren diefijzers. De westelijke annex heeft
een opgeklampte deur met smeedijzeren beslag, geflankeerd door rondboogvensters met diefijzers. In de gehele
kerk zijn waardevolle neo-gotische glas-in-loodramen aangebracht, met onder meer het Wonder van Hooidonk in
het koor, de Kruisiging in de noordelijke transeptarm, Maria met Kind in de westelijke zijbeuk en de Goede Herder
boven in het portaal. Tegen een steunbeer aan de westelijke gevel, waaraan één van de poorten naar het kerkhof is
gehangen, is een hardstenen plaquette aangebracht. De bijbehorende plaquette op de naast-gelegen bakstenen
pijler heeft de inscriptie: "Heden ik", die tegen de steunbeer: "Morgen gij".
Waardering
Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling; heeft een bijzonder belang
voor het oeuvre van de architect; heeft een bijzondere betekenis wegens de ornamentiek; en is van bijzondere
betekenis voor het aanzien van het dorp.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Monumentnummer*: 518003
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 augustus 2000

Kadaster deel/nr:

15203/43

Monumentnaam**
Schoolgebouw
Complexnummer

Complexnaam

518002

R.K. Kerkcomplex St. Lambertus
Gemeente*

Woonplaats*

Nuenen, Gerwen en

Provincie*

Nuenen

Nederwetten

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hoekstraat

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

42

5674 NP

Nuenen

Hoekstraat

44

5674 NP

Nuenen

Hoekstraat

46

5674 NP

Nuenen

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Nuenen

A

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
3754

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Direct ten oosten van de R.K. pastorie van de Sint Lambertuskerk staat aan de Hoekstraat 42 de voormalige
R.K.DORPSSCHOOL, tegenwoordig in gebruik als woonhuis met kantoor. Het gebouw dateert uit 1927 en heeft in de
bouwstijl elementen van de Amsterdamse School. Tijdens een verbouwing omstreeks 1980 zijn de oorspronkelijke
voordeuren verwijderd en heeft men tegen de oostelijke gevel een carport gebouwd. Tevens is de zolderverdieping
door de bouw van twee dakkapellen bewoonbaar gemaakt.
Omschrijving
Het eenlaags gebouw heeft een rechthoekige plattegrond en een zadeldak, belegd met tuile-du-Nord pannen. De
bakstenen gevels hebben vlechtingen. De opzet van het gebouw is symmetrisch: aan weerszijden van de centrale
hal, die in de voorgevel benadrukt wordt door een hoge, iets risalerende en over de volle breedte van de hal
opgetrokken topgevel, ligt een klaslokaal. Deze lokalen hebben in de (zuidelijke) straatgevel een breed en hoog
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samengesteld venster met openslaande ramen. In de middenrisaliet is onder een kunststenen luifel de (vernieuwde)
voordeurpartij aangebracht. Boven de luifel is een gedeeld bovenlicht. Via een drietal kleine lichten in de zijgevels
wordt de zolderverdieping verlicht.
De twee oorspronkelijke deuren, met horizontale roedenverdeling in de lichten, zijn in de zuidelijke zijgevel
geplaatst.
Waardering
De school is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een culturele en
geestelijke ontwikkeling, namelijk de ontwikkeling van het katholiek onderwijs in het interbellum. Het is tevens van
belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het schoolgebouw. Architectuurhistorisch is het belangrijk
vanwege de stijl en de detaillering, als regionale variant van de Amsterdamse School. Het heeft ensemblewaarden
vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van Nederwetten.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap

Onderwijs en wetenschap

Schoolgebouw

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Gedenkteken(D)

Gedenkteken(D6)
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Monumentnummer*: 518004
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:
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Kadaster deel/nr:
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Monumentnaam**
R.K. Pastorie
Complexnummer

Complexnaam

518002

R.K. Kerkcomplex St. Lambertus
Gemeente*

Woonplaats*

Nuenen, Gerwen en

Provincie*

Nuenen

Nederwetten

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hoekstraat

46

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Nuenen

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

5674 NP

Nuenen

Bij

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
3533

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Tussen de Hoekstraat en de Sint Lambertuskerk met bijbehorende pastorie te Nederwetten staat, in een plantsoen,
een HEILIGHARTBEELD uit omstreeks 1930.
Omschrijving
Op de hardstenen sokkel is een marmeren plaquette bevestigd met de inscriptie: "H. Hart / van Jezus / zegen / onze
parochie. Op de sokkel staat een geschilderd kunststenen beeld van een zegenende Christus.
Waardering
Het H. Hartmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van
een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke devoties in het
interbellum. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorische,
architectuurhistorisch en stedebouwkundig van belang is.
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Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Voorwerpen op pleinen en dergelijke

Gedenkteken(D)

Gedenkteken(D6)
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Monumentnummer*: 519299
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

28 augustus 2000

Kadaster deel/nr:

15203/43

Complexnummer

Complexnaam

518002

R.K. Kerkcomplex St. Lambertus
Gemeente*

Woonplaats*

Nuenen, Gerwen en

Provincie*

Nuenen

Nederwetten

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

Hoekstraat

44

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Nuenen

A

Postcode*

Woonplaats*

5674 NP

Nuenen

Kad. object*

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel
3533

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Aan de oostelijke zijde van de R.K. St. Lambertuskerk staat aan de Hoekstraat 44 de bijbehorende R.K. PASTORIE
uit ongeveer 1895. Het gebouw, naar een ontwerp van E. Corbey, heeft een neo-romaanse detaillering.
Omschrijving
De eenlaags pastorie heeft een rechthoekige plattegrond. Het schilddak, onlangs voorzien van een nieuwe bitumendakbedekking, heeft aan de voor- en achterzijde een steil extra dakschild. De bakstenen gevels zijn voorzien van
een uit profielstenen samengestelde waterlijst. Opvallend zijn de profielstenen omlijstingen van vensters en deur.
Op de begane grond hebben deze een rondbogige toog, op de verdieping (in de westelijke en oostelijke gevel) een
segmentbogige toog. In de westelijke gevel (aan de zijde van de kerk), die drievensterassen telt, is de voordeur
opgenomen. Het betreft een dubbele opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht. Deze deur wordt geflankeerd door
een T-schuifvenster. Op de etage is een drietal T-vensters. De straatgevel telt eveneens drie vensterassen en heeft
smeedijzeren sierankers. Hier zijn naast elkaar drie T-schuifvensters met gedeelde bovenlichten geplaatst. Boven de
geprofileerde gootlijst staat tegen het dakschild een dakkapel. De deur in de achtergevel heeft geen profielstenen
omlijsting. Ook hier bevindt zich tegen het dakschild een dakkapel. Tegen de oostelijke gevel staat een
oorspronkelijke eenlaags aanbouw onder lessenaardak. De hieraan grenzende bakstenen poort met toog onder
ezelsrug is bereikbaar via de oprijlaan. Deze kan van de straat worden afgesloten door een smeedijzeren poorthek
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met gietijzeren pijlpunten (waarvan de helft resteert), opgehangen aan een bakstenen pijler met hardstenen
bekroning.
Waardering
Het object is van belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en maakt onderdeel uit van een
groter geheel, dat cultuurhistorische waarde heeft.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel
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