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Hoofdadres van hoofdobject
Klein Zundertseweg 5, 4882 BE Klein Zundert
Complexomschrijving
Inleiding.
AntoniusKAPEL met R.K. KERK van de Heilige Willibrordus en PASTORIE. De Antoniuskapel stamt uit circa 1880 en
kent een lange traditie. Kerk en pastorie naar een ontwerp van J. Stuyt, in samenwerking met J.Th.J. Cuypers zijn
daar in 1910-1911 aan toegevoegd. De kerk vertoont elementen van een Neo-Romaanse bouwstijl.
Omschrijving.
Het complex bestaat uit een kerk met op enige afstand de pastorie, ertussen bevindt zich de kapel. De kerk
domineert het complex. De daarnaast gelegen kapel ligt op één lijn met de kerk, aan de rooilijn is tussen deze twee
bouwmassa's in een smeedijzeren hek gezet. De pastorie ligt wat verder terug van het Jan Koekenplein en heeft een
voortuin. De zelfstandige bouwmassa's zijn door smalle, korte gangen onderling met elkaar verbonden.
Waardering.
Het complex is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de
ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische
ontwikkeling van het kerkelijk centrum in de periode kort na 1900. Het geheel heeft architectuurhistorisch belang
door de stijl en de detaillering, waarin de architect heeft willen afrekenen met de traditionele neostijlen. Het is
tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten Cuypers en Stuyt.
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Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp. Het
is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
KAPEL van de H. Antonius, gebouwd rond 1880 in Ambachtelijk-Traditionele stijl, met Neo-Gotische elementen. De
devotie kent ter plaatse een oudere traditie.
Omschrijving.
De KAPEL is een éénlaags gebouw op rechthoekige plattegrond onder zadeldak waarvan de nok haaks op de straat
staat. Het pand is uitgevoerd in rode baksteen, voorzien van een gepleisterde plint. Het dak is gedekt met zwarte
kruispannen.
Tegen de voorgevel is een blokvormig portaal onder een zadeldak geplaatst. Dit dak heeft een windveer met
makelaar en een betimmerde topgevel. De ingang bestaat uit een dubbele, opgeklampte deur met bovenlicht,
gevuld met kathedraalglas. Aan weerszijden van het portaal spitsboogramen, voorzien van een vorktracering, de
topgevel heeft drie kleinere spitsboogramen. Ook in de beide zijgevels zijn spitsboogramen aangebracht, de
ontlastingsboog boven het raam is in gele IJsselsteen uitgevoerd. Het achterste raam in de rechterzijgevel is
dichtgemetseld. Tegen de achtergevel is een kleine absis zichtbaar. Aangrenzend aan de rechterzijgevel is een
éénlaagse verbindingsgang onder zadeldak van de kapel naar de kerk gemaakt. Hierin zijn twee rondboogramen,
gevuld met glas-in-lood zichtbaar.
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In het interieur is de gang een geheel met de kapel waardoor deze een L-vormige plattegrond heeft. De vloer is
betegeld, de wanden zijn wit gepleisterd. De kapel heeft een houten betimmering in de kap met trekbalken. In de
nis staat een natuurstenen altaar met beeld van de Heilige Antonius. Daarboven is in gotische letters het opschrift:
"H. ANTONIUS ROEMRIJKE WONDERDOENER BVO" aangebracht.
In de hoek rechts achter is een deur naar de pastorie, links een dubbele deur naar de kerk.
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 als voorbeeld van de typologische
ontwikkeling van de devotiekapel.
Het geheel heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering, waarin enkele neogotische elementen
zijn gebruikt. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van het
kerkdorp. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.
De kapel is van cultuurhistorisch belang als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en is gaaf bewaard
gebleven. Het pand heeft ensemblewaarde als een essentieel onderdeel van het complex.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kapel (F)

Kapel(F1)
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding.
R.K. KERK van de Heilige Willibrordus naar een ontwerp van J. Stuyt, in samenwerking met J.Th.J. Cuypers uit 19101911 aan toegevoegd. De kerk vertoont elementen van een Neo-Romaanse bouwstijl.
Omschrijving.
Driebeukige KERK met breed middenschip onder zadeldak, haaks op de straat. De zijbeuken hebben per travee
dwarsgeplaatste zadeldakjes. Tegen de achtergevel een halfronde absis onder leien dakbedekking. Links van het
middenschip staat een vierkante toren onder zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan het schip van de kerk loopt.
Rechts van de voorgevel is een kwartronde kapel met zinken dakbedekking in de hoek tussen middenschip en
verder naar achterliggende zijbeuk gezet.
De kerk is uitgevoerd in gele baksteen, de topgevels van de zijbeuken en bovenste rand van de absis zijn betegeld
met zwarte en witte tegels in ruitpatroon. De daken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen, de
zadeldaken zijn voorzien van windveren met makelaars. Achteraan, op het dak van het middenschip is een
klokkegevel met rondboog-opening gezet, afgewerkt met een ezelsrug. In de voorgevel bevinden zich twee dubbele
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rondboogdeuren, iets verdiept in de gevel gelegen. De deuren zijn uitgevoerd in hout en bevatten zware ijzeren
ringen als handgreep. Daarboven drie rondboogramen, gevuld met glas-in-lood. Onder de ramen een bakstenen
afzaat. Ter hoogte van deze afzaat is over de gevel een zig-zagrand in het metselwerk aangebracht.
In de zijgevel zijn in de zijbeuken per travee drie rondboogramen, gevuld met glas-in-lood aangebracht waarvan het
middelste raam hoger is dan de buitenste ramen. De traveeën zijn van elkaar gescheiden door steunberen. De
lichtbeuk heeft kleine rondboogramen, eveneens gevuld met glas-in-lood. De bovenste rand is voorzien van een
tandlijst. Daarboven een goot op klossen. De gevel van de absis kent eenzelfde beëindiging. De absis heeft
gebrandschilderde ramen. In de toren een kleine deur, gevat in een uitstekende bakstenen omlijsting met
driehoekige bekroning. Verder heeft de toren een aantal smalle lichtopeningen. Halverwege is met baksteen een zigzagrand in het metselwerk aangebracht. Het bovenste deel van de toren heeft rondbogige galmgaten, aan voor- en
achterzijde een dubbele opening, beide zijkanten driedelig, met natuurstenen deelzuiltjes. In de topgevel is een
stervormige wijzerplaat met Romeinse cijfers, uitgevoerd in tegels, aangebracht. De wijzers zijn van goudkleurig
metaal.
Het dak wordt bekroond door een goudkleurige haan.
In het interieur heeft de wand een tweedelige opstand bestaande uit ronde scheibogen die op rechte pijlers met een
bakstenen voet rusten en daarboven de lichtbeuk. De vloer van de kerk is betegeld met roodbruine, zwarte en gele
tegels. De wanden zijn voorzien van modern wit structuur pleisterwerk met grijze lijsten. De open bekapping is in
hout uitgevoerd. Om de ingang, in het schip, is een portaal bestaande uit houten panelen en deuren gezet.
Tot de inventaris behoren onder andere een beeldengroep van Jozef, Maria en Jezus als kind, met een doorboord
hart, achterin de kerk geplaatst. Tegen de pijlers zijn kunststenen heiligenbeelden geplaatst, tegen de wanden
kruiswegstaties. In de absis staat tegen de achterwand een orgel uit 1853 van François Bernard Loret uit Mechelen.
In 1961 van een nieuwe ombouw voorzien door de Gebrs. Vermeulen uit Weert.
Waardering.
De kerk 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 als voorbeeld van de typologische
ontwikkeling van het kerkelijk centrum in de periode kort na 1900.
Het gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering, waarin de architect heeft willen
afrekenen met de traditionele neostijlen. Het is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten
Cuypers en Stuyt. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de ontwikkeling van
het kerkdorp. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.
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Religieuze gebouwen

Kerk en kerkonderdeel

Kerk
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Inleiding.
PASTORIE bij de kerk van de Heilige Wilibrordus naar een ontwerp van J. Stuyt, in samenwerking met J.Th.J.
Cuypers uit 1910-1911 aan toegevoegd. De pastorie vertoont elementen van een Neo-Romaanse en
Traditionalistische bouwstijl.
Omschrijving.
De PASTORIE is een tweelaags gebouw op een rechthoekige plattegrond onder een flauw hellend zadeldak waarvan
de nok haaks op de straat staat. Het geheel is uitgevoerd in donkerrode baksteen en heeft speklagen ter hoogte van
onder- en bovendorpels van de ramen. Deze speklagen worden gevormd door een "stippellijn" van gele baksteen.
De plint is eveneens in baksteen uitgevoerd en steekt iets uit ten opzichte van de gevel, de rand is afgewerkt met
een afgeschuinde steen. Het dak heeft een overstek en windveer en is gedekt met rode muldenpannen.
De voorgevel is vier traveeën breed. Voor de paneeldeur zijn enkele hardstenen treden geplaatst, de deur heeft een
bovenlicht met verticale roeden. Erboven is een rondboog aangebracht, in het boogveld is met gele en rode
baksteen een metselmozaïek gemaakt. Links van de deur twee stolpramen met bovenlicht, rechts één raam. De
ramen hebben houten rolluiken, erboven bevinden zich rondbogen, gevuld met metselmozaïek. Op de verdieping
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zijn ramen als op de begane grond aangebracht maar minder hoog. De topgevel heeft een gelijkvormig raam,
geflankeerd door ronde lichten. Alle ramen zijn voorzien van hardstenen onderdorpels.
De rechterzijgevel bevat één raam als voor en heeft een aangebouwd uitstekend deel onder lessenaarsdak. Deze
uitbouw heeft op de begane grond en in de zijgevel van de verdieping een breed raam, op de verdieping is een raam
als in de voorgevel van de hoofdmassa zichtbaar.
Aangrenzend is een tuinmuur met poort geplaatst. De muur en bovenrand van de poort worden afgedekt door
muldenpannen. In de tuin van de pastorie staan enkele grote bomen waaronder een kastanje.
Waardering.
De pastorie is van algemeen belang. Zij 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 na 1900. Zij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en de detaillering en vanwege de plaats
in het oeuvre van de architecten Cuypers en Stuyt. Het gebouw heeft ensemblewaarden vanwege de situering bij
kerk en kapel, nauw verbonden met de ontwikkeling van het kerkdorp.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Tuinmuur

Kastelen, landhuizen en parken

Tuin, park en plantsoen

Boomgroep
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