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Complexnaam
Complex St. Luciastraat
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

2

518210, 518211

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Ravenstein

Oss

Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject
St. Luciastraat 3, 5371 AS Ravenstein
Complexomschrijving
Inleiding
In de oude kom van Ravenstein liggen, op korte afstand van het voormalige kasteel, de R.K. PASTORIE (1) en de
voormalige SINT JOZEFKAPEL (2), behorende tot de St.Luciaparochie. De naastgelegen kerk, gewijd aan St.Lucia, is
rijksmonument (nr. 32337). De blokvormige pastorie dateert uit omstreeks 1900 en is gebouwd in neorenaissancestijl. De gevel van de naastgelegen voormalige kapel dateert uit dezelfde tijd en is uitgevoerd in NeoRomaanse stijl.
De kern van de kapel is ouder.
Waardering
Het complex is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de
ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de
pastorie. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de detaillering, die waardigheid en distantie
uitstralen. Het gebouw heeft ensemblewaarden vanwege de situering naast de kerk en is nauw verbonden met de
ontwikkeling van het stadje. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.
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Monumentnummer*: 518210
Status:

rijksmonument
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Kadaster deel/nr:

15367/31

Monumentnaam**
Pastorie
Complexnummer

Complexnaam

518209

Complex St. Luciastraat

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Ravenstein

Oss

Noord-Brabant

Straat*

Nr*

St. Luciastraat

3

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

5371 AS

Ravenstein

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

RAVENSTEIN

A

718

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De R.K. PASTORIE, gelegen direct ten noordwesten van de R.K. Sint Luciakerk (1735, Rijksmonument), is gebouwd
omstreeks 1900 in neo-renaissancestijl. Het betreft een statig blokvormig pand, gelegen aan een smalle straat in de
voormalige vestingstad.
Omschrijving
Het tweelaags pand onder platdak met schilden heeft zes vensterassen, waarvan de westelijke twee iets risaleren.
In de risaliet, die door een topgevel wordt bekroond, bevindt zich de ingangspartij. De muren zijn opgetrokken in
baksteen, met hardstenen stoep, plint, trap, dorpellijst en dorpels. De gevel is verder geleed door kalkstenen
banden. Ook alle vensters, voorzien van T-ramen en houten rolluiken, hebben een kalkstenen omlijsting, waarin
florale motieven zijn gebeiteld. Boven de geprofileerde lateien van de vensters bakstenen ontlastingsbogen. In een
diep portiek bevindt zich een vleugelpaneeldeur met smeedijzeren deurrooster en bovenlicht. De topgevel van de
risaliet, die aan beide zijden wordt geflankeerd door een overhoeks geplaatste pinakel, bekroond met een sierbol,
heeft centraal een gekoppeld rondboogvenster. In de boogvullingen van deze vensters zijn in reliëf florale motieven
afgebeeld, goudkleurig beschilderd tegen een rood fond. De topgevel, ingesnoerd via klauwstukken, wordt bekroond
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door een stenen kruis. De schilden van het platdak alsmede het zadeldak achter de topgevel zijn voorzien van leien
in maasdekking. De twee bakstenen dakkapellen van de straatgevel hebben trapgevels, voorzien van natuurstenen
aanzetstukken en dekplaten.
In de hal een geometrisch ingedeeld stucplafond. Het pand is onderkelderd. Van belang is de tuinmuur, behorende
bij de pastorie, die het perceel aan de achterzijde van de Brouwerijstraat scheidt. Deze deels in handvorm baksteen
opgemetselde bakstenen muur met ezelsrug omgrenst een lager gelegen terrein van de eerste stadsomwalling en is
tegenwoordig in gebruik als moestuin.
Waardering
De pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de
ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de
pastorie. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de detaillering, die waardigheid en distantie
uitstralen. Het gebouw heeft ensemblewaarden vanwege de situering naast de kerk en is nauw verbonden met de
ontwikkeling van het stadje. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De aan Sint Jozef gewijde sobere neo-romaanse eenbeukige R.K.
KAPEL, met rechthoekige plattegrond en driezijdig gesloten absis, dateert uit omstreeks 1875 en is gelegen aan een
smalle straat in de kom van de voormalige vestingstad, naast de Sint Luciakerk (1735, Rijksmonument) en de
bijbehorende pastorie. Oorspronkelijk maakte de kapel deel uit van het voormalige klooster ter plaatse: het gebouw
was vanaf de straat niet zichtbaar. Bij de sloop van het klooster is de kapel gespaard en omstreeks 1900 voorzien
van een nieuwe gevel. Vanaf de straat is van de kapel, ingesloten door bebouwing, alleen de gevel zichtbaar. In
1983 is de ingangspartij van de kapel gewijzigd. Thans fungeert de kapel als rouwkapel.
Omschrijving
De straatgevel van de kapel is voorzien van een topgevel met getrapt boogfries, bekroond door een nokruiter.
Daaronder bevindt zich een beeldnis, waarin een kalkstenen beeld van Sint Jozef met Kind door beeldhouwer H. van
der Geld. Het ingangsportaal is gewijzigd. In het portaal is de oude vleugelpaneeldeur met rondboogfries uit het
voormalige stadhuis geplaatst. De straatgevel is geleed door blinde rondboognissen, kunststenen cordon- en
waterlijsten en dito afzaten. De oudere bakstenen zijgevels zijn voorzien van pilasters met kunststenen kapitelen.
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De rondboogvensters hebben een ijzeren harnas. In elk venster worden twee rondbooglichten bekroond door een
oculus. De absis heeft blind muurwerk. Buiten is dit muurwerk aan de bovenzijde met ijzeren banden versterkt. De
kapel heeft een zadeldak met leien in maasdekking. Via een muurtje met poort zijn pastorie en kapel verbonden.
Waardering
De kapel is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de
ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de
devotiekapel. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de detaillering, die waardigheid en
distantie uitstralen. Het gebouw heeft ensemblewaarden vanwege de situering naast de kerk en is nauw verbonden
met de ontwikkeling van het stadje. Het geheel is gaaf bewaard gebleven.
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