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Complexomschrijving
Inleiding
Het complex bestaande uit het fraterKLOOSTER "Huize Steenwijk" met bijbehorende KAPEL en HEILIG HARTBEELD
is gelegen op een groot landgoed met PARK in landschappelijke stijl, aan de westelijke zijde van de Boxtelseweg. Dit
maakt onderdeel uit van een gordel van landgoederen aan de zuidzijde van de kern van Vught. Het landgoed
Steenwijk is al bekend sinds de 16e eeuw. In 1734 werd er een landhuis gebouwd, dat in 1840 vervangen werd door
een nieuw gebouw. Ook stond op het landgoed een bij "Huize Steenwijk" behorende boerderij. In 1903 werd het
landgoed aangekocht door de Fraters van Tilburg, die het landhuis na een verbouwing en uitbreiding in gebruik
namen als klooster. In 1910 werd de boerderij door de fraters vervangen door een nieuwe boerderij, die vanwege
latere verbouwingen niet wordt beschermd. De ingang naar het park wordt gevormd door een kleine brug met een
hek tussen bakstenen hekpalen met een tufstenen afdekking, bekroond door lantaarns.
Omschrijving
Het landgoed beslaat een globaal rechthoekig terrein ten westen van de Boxtelseweg. Het bij het landgoed
behorende, in landschappelijke stijl aangelegde park (complexonderdeel 1) ligt direct aan de Boxtelseweg. Een
smeedijzeren ingangshek tussen bakstenen pijlers geeft toegang tot de oprijlaan, die rondom een ovaal gazon met
oude bomen cirkelt. Aan de oostelijke, westelijke en noordelijke zijde wordt het landgoed begrensd door een gracht.
Centraal in het park ligt het tot fraterklooster omgebouwde landhuis (complexonderdeel 2). Tegenover de
hoofdingang van het fraterklooster staat het Neo-Gotische Heilig Hartbeeld (complexonderdeel 3). Achter het
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klooster is een moderne, buiten de bescherming vallende begraafplaats aangelegd. Ten noordwesten van het
klooster een dienstgebouw en een tuinprieel, beide vanwege te jonge leeftijd buiten de bescherming vallend. Geheel
aan de westzijde van het landgoed, ten noordwesten van de begraafplaats, de kapel (complexonderdeel 4).
Waardering
Het complex "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere
uitdrukking van het belang van de katholieke congregaties in Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw. Tevens
vormt het complex een goede illustratie van de wijze waarop belangrijke landgoederen in de omgeving van het
bisdom 's-Hertogenbosch werden omgebouwd tot katholieke kloosters en onderwijsinstellingen. Het complex is van
belang vanwege de tuinhistorische waarde: het park vormt een goed voorbeeld van een negentiende-eeuwse aanleg
in landschappelijke stijl. Het complex bezit ensemblewaarde vanwege de sterke visuele samenhang tussen het
landschappelijke park en de bebouwing.
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Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Het PARK bij het kloostercomplex "Huize Steenwijk" bevindt zich aan de oostelijke zijde van het landgoed en grenst
direct aan de Boxtelseweg. Het park, dat vermoedelijk dateert uit de negentiende eeuw, toont een aanleg in
Landschapsstijl.
Omschrijving
Het park beslaat een globaal rechthoekig terrein ten oosten van het fraterklooster (complexonderdeel 2). Aan de
noordelijke zijde wordt het park begrensd door de Kettingweg, aan de oostelijke zijde door de Boxtelseweg, waar
het door een gracht van deze wegen wordt gescheiden. Langs de zuidelijke zijde van het park loopt de door oude
beuken omgeven oprijlaan. Deze draait in een kwart cirkel om een open ruimte in het midden van het park en
eindigt voor het klooster, dat tevens de westelijke begrenzing van de open ruimte vormt. Een poort bestaande uit
een sierhek tussen bakstenen pijlers geeft vanaf de Boxtelseweg toegang tot deze oprijlaan. Langs de oostelijke en
noordelijke zijde van het park bevindt zich een vrij dichte begroeiing met bomen en struiken. Aan de westelijke zijde
van de open ruimte is tegenover de ingang van het klooster een Neo-Gotisch Heilig Hartbeeld (onderdeel 3)
geplaatst.
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Waardering
Het park behorend bij het fraterklooster "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. Het is van tuinhistorisch belang
als bijzondere illustratie van een bij een landgoed behorend, in landschappelijke stijl aangelegd park. Het park heeft
ensemblewaarde vanwege de sterke visuele relatie tussen de groenaanleg en de bebouwing, die een visueel
middelpunt van het park vormt. Het park is van belang vanwege de gaaf bewaard gebleven, waarschijnlijk nog uit
de negentiende eeuw daterende aanleg.
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Inleiding
Het Neo-Gotische HEILIG HARTBEELD is gelegen in het park bij "Huize Steenwijk", tegenover de hoofdingang van
het klooster. Het Heilig Hartbeeld dateert waarschijnlijk uit de bouwtijd van het klooster, het eerste decennium van
de 20ste eeuw.
Omschrijving
Het Heilig Hartbeeld heeft een sokkel met een driedelige opbouw en een octogonale plattegrond. De sokkel is
opgebouwd uit een achtzijdige basis met een schuine geprofileerde afdekking. Hierboven een achtzijdig
middengedeelte met in de zijden ondiepe casementen. Hierboven een uitkragend bovengedeelte, waarop het Heilig
Hartbeeld is geplaatst. De ranke, zegenende Christusfiguur is gekleed in een sterk geplooid gewaad.
Waardering
Het Heilig Hartbeeld behorend bij het klooster "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. Het Heilig Hartbeeld bezit
als onderdeel van het kloostercomplex cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van het belang van de
katholieke congregaties in Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw. Het Heilig Hartbeeld bezit kunsthistorische
waarde als voorbeeld van de Neo-Gotische beeldhouwkunst, karakteristiek voor de decoraties van katholieke
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kloostercomplexen aan het begin van deze eeuw. Het Heilig Hartbeeld is tot slot van belang vanwege de gaafheid.
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Inleiding
Het fraterKLOOSTER "Huize Steenwijk" is gelegen op een omvangrijk landgoed met park in landschappelijke stijl,
aan de westelijke zijde van de Boxtelseweg. Dit maakt deel uit van een gordel van landgoederen aan de zuidzijde
van de kern van Vught. Op het landgoed Steenwijk werd in 1734 een landhuis gebouwd, dat in 1840 werd
vervangen door een nieuw gebouw met stijlelementen van het Neo-Classicisme. Bij de nieuwbouw werden de
funderingen van het eerste landhuis gehandhaafd. In 1903 werd het landhuis aangekocht door de Fraters van
Tilburg, die er een extra verdieping aan toe voegden en in 1905 twee vleugels aan weerszijden van het gebouw
optrokken, zodat een U-vormige plattegrond ontstond. Deze uitbreidingen vertonen stijlelementen van de NeoGotiek.
Het fraterklooster bestaat uit een vleugel met de hoofdingang, waarin het oude landhuis is gentegreerd met rechts
hiervan de dwars hierop geplaatste kloosterkapel. Geheel links in het klooster een dwarsvleugel waarin de
recreatiezaal en eetzaal waren ondergebracht. Deze is via een smal tussenlid met de hoofdvleugel verbonden.
Aansluitend op de kapel een rechthoekige aanbouw, waarin kamers voor de broeders: deze valt vanwege latere
wijzigingen en uitbreidingen buiten de bescherming. Op de zuidelijke dwarsvleugel sluit een L-vormige aanbouw van
recentere bouwdatum aan. Ook deze latere toevoeging valt buiten de bescherming.
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In de koorgevel van de kapel is een jaartalsteen met de naam M.E. Sonmans en datum 30 maart 1905 ingemetseld.
Omschrijving
Het gedeeltelijk onderkelderde klooster heeft een globaal U-vormige plattegrond. Het hoofdgebouw, waarvan de
begane grond wordt gevormd door het vroegere landhuis, telt twee bouwlagen onder een wolfsdak met dakruiter,
gedekt met kruispannen. Aan weerszijden hiervan twee eenlaags vleugels. De zuidelijke vleugel, waarin de eetzaal
en recreatiezaal ondergebracht waren, heeft een mansardedak met kruispannen. Dit bouwdeel is via een smal
tussenlid met het hoofdgebouw verbonden. De dwars op het hoofdgebouw geplaatste kapel is eenbeukig en heeft
een zadeldak met dakruiter, gedekt met kruispannen. De muren zijn opgetrokken in baksteen met speklagen. Onder
de daken is een boogfries met tandlijst aangebracht. De gevels van het voormalige landhuis zijn wit gepleisterd.
De voorgevel van het hoofdgebouw, waarvan de benedenverdieping bestaat uit het voormalige landhuis, heeft een
symmetrische opbouw. De hoofdingang bestaat uit een eenvoudige houten deur met luifel en halfrond bovenlicht
met suikerbroodroeden. Aan weerszijden hiervan rondboogvensters waarin schuiframen met zesruits benedenlichten
en bovenlichten met suikerbroodroeden. In de uit 1903 daterende bovenverdieping vensters onder segmentbogen
met T-schuiframen met roedenverdeling. Het middengedeelte van de bovenverdieping wordt geaccentueerd door
een hoger opgetrokken topgevel, waarin een muurnis met een afsluiting in de vorm van een driepasboog. Hierin een
lancetboogvormige beeldnis met een beeld van de heilige Joachim. De topgevel wordt bekroond door een
natuurstenen kruis. Langs de sober uitgevoerde achtergevel van het hoofdgebouw een eenlaags aanbouw van
recente bouwdatum. Hierin een gang, waarin de achtergevel van het landhuis is gehandhaafd: hierin
rondboogvensters, identiek aan de vensters in de voorgevel. Op de bovenverdieping van het hoofdgebouw recht
gesloten vensters met meerruits schuiframen. Rechts van het hoofdgebouw de koorzijde van de kapel. Deze is
voorzien van een smallere apsis met een driezijdige sluiting. Hierin lancetvensters, waarvan de buitenste twee
gevuld met glas-in-lood. In de zijgevels van de apsis kleinere, per twee gekoppelde lancetvensters. Langs de
topgevel van de kapel een klimmende tandlijst. Boven de gevel een met zink beklede dakruiter. Aan weerszijden
van de apsis lage aanbouwen met schilddakjes. Hierin smalle, gekoppelde lancetboogvensters.
De noordelijke kapelgevel wordt door middel van smalle steunberen in vier traveeën gedeeld. Per travee twee
gekoppelde hoge lancetvensters. In het dakschild boven deze noordelijke gevel twee kleine dakkapellen. Ten zuiden
van het hoofdgebouw de vleugel voor de recreatiezaal en eetzaal. De kopgevel (oostelijke gevel) hiervan bestaat uit
een en eetzaal. De kopgevel (oostelijke gevel) hiervan bestaat uit een gecombineerde trap- en tuitgevel en heeft
een travee-indeling met muurnissen tussen lisenen. De middelste muurnis hiervan eindigt in een lancetboog met
hierboven een trapgevel. De flankerende muurnissen worden afgesloten door klimmende tandlijsten. Op de begane
grond, ter hoogte van de recreatiezaal meerruits schuiframen onder bogen, waarin boogvormige decoraties in
lichtere baksteen. Op de bovenverdieping in de middelste travee een samengesteld meerruits schuifvenster onder
een lancetboog, ook hier in tweekleurig decoratief metselwerk. Aan weerszijden hiervan kleinere getoogde vensters.
In de zuidelijke gevel zijn de recreatiezaal en de eetzaal voorzien van grote schuiframen onder een strekse boog.
Zowel eetzaal als recreatiezaal hebben een eigen ingang aan de tuinzijde, bestaande uit een dubbele openslaande
beglaasde deur en hoog bovenlicht. Tussen de recreatiezaal en eetzaal is de zuidgevel hoger opgetrokken en
voorzien van twee smalle lancetvensters met eenvoudig glas-in-lood ter hoogte van een vertrek, waar vroeger een
kleine kapel was ondergebracht. Het inwendige van het kloostergebouw is in de loop der tijd enigszins gewijzigd. In
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het hoofdgebouw is de oorspronkelijke dispositie, met het trappenhuis aan de achterzijde, voorafgegaan door een
grote hal nog aanwezig. Verder zijn alleen in de kapel nog oorspronkelijke elementen aanwezig: hier zijn onder
alleen in de kapel nog oorspronkelijke elementen aanwezig: hier zijn onder meer van belang de orgeltribune, de
kruisribgewelven in stuc en de glas-in-loodramen in de apsis met een Jozef- en Maria-voorstelling. Op de zolder van
het hoofdgebouw nog resten van houten chambrettes.
Waardering
Het klooster "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. Het bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere
uitdrukking van het belang van de katholieke congregaties in Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw. Tevens
vormt het een goede illustratie van de wijze waarop belangrijke landgoederen in de omgeving van het bisdom 'sHertogenbosch werden omgebouwd tot katholieke kloosters en onderwijsinstellingen. Het kloostergebouw is van
architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de neogotische stijl, karakteristiek voor de katholieke
kloosterarchitectuur rond de eeuwwisseling en illustratie van de wordingsgang van landhuisje naar klooster. Het
klooster heeft ensemblewaarde door de sterke visuele samenhang tussen het landschappelijke park en de
bebouwing.
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Inleiding
De MariaKAPEL behorend bij het fraterklooster "Huize Steenwijk" is gelegen ten noordoosten van de achter het
klooster aangelegde begraafplaats. De kapel, die naar alle waarschijnlijkheid dateert uit de bouwtijd van het
klooster, is opgetrokken in een Neo-Barokke stijl.
Omschrijving
De natuurstenen kapel heeft een octogonale plattegrond. De kapel heeft een driedelige opbouw en wordt bekroond
door een klokdak met dakruiter. De kapel heeft een basis met een iets bredere, donkergepleisterde plint. Hierboven
hebben de acht zijden ondiepe casementen, waarboven een uitkragende lijst, eveneens donkergrijs gepleisterd. Het
middengedeelte van de kapel heeft afwisselend ondiepe nissen, afgesloten door een rondboog en diepere
beeldnissen, waarin beelden van Maria, Jozef, Anthonius en Franciscus. Hierboven een uitkragende, donkergrijze
lijst, waarboven opnieuw een lijst met casementen.
Waardering
De Mariakapel behorend bij het fraterklooster "Huize Steenwijk" is van algemeen belang. De kapel bezit als
onderdeel van het kloostercomplex cultuurhistorische waarde, als bijzondere uitdrukking van het belang van de
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katholieke congregaties in Noord-Brabant aan het begin van deze eeuw. De kapel bezit architectuurhistorische en
kunsthistorische waarde door de bijzondere Neo-Barokke detaillering en vanwege de hoogwaardige esthetische
kwaliteiten van het beeldhouwwerk. De kapel is van belang vanwege typologische en stilistische zeldzaamheid. Tot
slot is de Mariakapel van belang vanwege de gaafheid.
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