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Complexomschrijving
Inleiding complexomschrijving
Het complex van de Congregatie van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini), MISSIONARISSEN TE STEYL
(Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes) wordt gevormd door de volgende onderdelen:
- het voormalige LANDHUIS (complexonderdeel 1);
- de KERK gewijd aan de Heilige Michäel met de KLOOSTERGEBOUWEN van het klooster Sint Michaël
(complexonderdeel 2);
- de ST. GREGORKAPELLEN (complexonderdeel 3);
- het MISSIEMUSEUM (complexonderdeel 4);
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- het BEELD VAN CHRISTUS als de Goddelijke Zaaier (complexonderdeel 5);
- de KLOOSTERDRUKKERIJ (complexonderdeel 6);
- MACHINEHAL met stoommachine en aansluitend KETELHUIS (complexonderdeel 7);
- SCHOORSTEEN (complexonderdeel 8);
- de TUINAANLEG van de kloostertuin (complexonderdeel 9) met historische ARTEFACTEN (complexonderdelen 10
tot en met 32). De complexonderdelen zijn genummerd. Deze nummers corresponderen met de bijbehorende kaart.
Omschrijving van het complex
Het St. Michaëlklooster ligt aan de St. Michaëlstraat te Steyl evenals de kloosterdrukkerij op de hoek van St.
Michaëlstraat en Parkstraat. Het Missiemuseum en de St. Gregorkapellen liggen op de hoek van de Veerweg en de
St. Michaëlstraat te Steyl. Alle gebouwen zijn opgetrokken in baksteen. De bouwstijl van de meeste gebouwen is
Traditionalisme. De kloosterkapellen zijn in de stijl van de Neogotiek gebouwd. Het complex te Steyl wordt begrensd
door (globaal) de Maas in het westen, de Kloosterstraat en de Zusterstraat in het noorden, de Arnoldus
Janssenstraat in het oosten en de Veerweg in het zuiden.
Waardering van het complex
Het complex Missionarissen Steyl (Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes) te Steyl bestaande uit:
- het voormalige landhuis (complexonderdeel 1);
- de kerk gewijd aan de Heilige Michäel met de kloostergebouwen van het klooster Sint Michaël (complexonderdeel
2);
- de St. Gregorkapellen (complexonderdeel 3);
- het Missiemuseum (complexonderdeel 4);
- het beeld van Christus als de Goddelijke Zaaier (complexonderdeel 5);
- de kloosterdrukkerij (complexonderdeel 6);
- machinehal met stoommachine en aansluitend ketelhuis (complexonderdeel 7);
- schoorsteen (complexonderdeel 8)
- de tuinaanleg van de kloostertuin (complexonderdeel 9) met historische artefacten (complexonderdelen 10 tot en
met 32)
bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele, religieuze en typologische ontwikkeling.
De architectuurhistorische waarde van met name de neogotische boven- en onderkerk en de St. Gregorkapellen
wordt bepaald door de toegepaste bouwstijl, detaillering en ornamentiek. De gebouwen en aanleg bezitten
situeringswaarde vanwege de ligging deels direct aan de Maas en zijn van algemeen belang vanwege de
cultuurhistorische en met name kerkhistorische waarden als onderdelen van een zogenoemd Kulturkampfklooster
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nabij de Duitse rijksgrens. De kloostergebouwen met kloosterkerken zijn typologisch zeldzaam met name wegens de
wijze waarop de kloosterkerken in een groter geheel zijn opgenomen. Het Missiemuseum is eveneens typologisch
zeldzaam met name vanwege belangwekkende authenticiteit van de interieurwaarden waarin o.m. de
oorspronkelijke uitstalwijzen en collecties behouden bleven.
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Omschrijving complexonderdeel 1
Voormalig LANDHUIS, uit de tweede helft van de 18de eeuw, thans onderdeel van het Missiehuis St. Michaël.
Bakstenen gebouw met mansardedak en segmentboogvensters en ingang in hardstenen omramingen met gegroefde
sluitsteen. Dubbele voordeur met ovaalvulling en bovenlicht met snijraam van omstreeks 1800. Houten beelden
Madonna (circa 1500). Calvarie (XVI A), schilderij met voorstelling van Christus.
Waardering complexonderdeel 1
Het voormalig landhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw vertegenwoordigt algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de betekenis voor de geschiedenis van de kloosterlijke stichtingen in Steyl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Religieuze gebouwen

Klooster, kloosteronderdl
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Omschrijving complexonderdeel 2
St.Michaël (KERK van het Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes). 1880-1884 door H. Erlemann naar
schetsen van de bouwkundige en priester Jos. Prill van het Aartsbisdom Keulen. Neogotische basiliek, bestaande uit
een onder- en een bovenkerk, de laatste met galerijen, beide met kooromgang en straalkapellen. Westgevel met
twee torens, bekroond door achtkanten met spitsen. Tussen de torens een loggia met bogenstelling op zuilen. De
onderkerk heeft zware pijlers, de bovenkerk zuilen met goudgeschilderde koolbladkapitelen. Stenen
kruisribgewelven. In de bovenkerk een rijk neogotisch vleugelaltaar. De straalkapellen bezitten neogotische
gebrandschilderd glas. De kerk van de Heilige Michaël is ingeschreven in het register van beschermde monumenten.
De KLOOSTERGEBOUWEN van het klooster Sint Michaël vormen een gebouwencomplex op een ongeveer M-vormige
plattegrond. De neogotische basiliek met twee torenspitsen is centraal gesitueerd. Daaromheen liggen de diverse
andere bouwvolumes met onder andere verblijfsgebouwen. De voorgevel aan de St. Michaëlstraat heeft een
enigszins symmetrische indeling. In het middengedeelte een bouwdeel met gemoderniseerde entreepartij. Aan
weerszijden verblijfsvleugels. De voorgevel wordt aan beide zijden beëindigd met een torenachtig bouwvolume. Het
centraal gelegen entreegebouw is omstreeks 1884 gebouwd en heeft een symmetrisch ingedeelde voorgevel en telt
drie bouwlagen plus dakverdieping. Het zadeldak met dakschild is deels met pannen, deels met leien gedekt. Het
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middendeel van de voorgevel loopt uit in een topgevel. De entreepartij werd omstreeks 1980 gemoderniseerd.
Segmentboogvormige en spitsboogvormige vensters. In de topgevel drie spitsboogvormige spaarvelden met in de
kleinere spaarvelden links en rechts een spitsboogvormig venster. De spaarvelden worden gescheiden door twee
natuurstenen pilasters. In het dakschild vier dakkapellen met zadeldakje dat is gedekt met leien. Op de topgevel
een stenen kruis. Boogfriezen onder de dakrand en in de topgevel. Aansluitend aan de linker- en rechterzijde van
het entreegebouw staan twee vrijwel identieke bouwdelen. Het gebouw aan de rechterzijde dateert uit 1876 en het
gebouw aan de linkerzijde uit 1884. Het gebouw aan de rechterzijde telt in elk van de drie bouwlagen zes vensters.
Het gebouw aan de linkerzijde vijf vensters per bouwlaag.In het dakschild rechts zes vensters en links vijf. Het
volgende bouwdeel rechts van het entreegebouw dateert uit 1878 vertoont gelijkenis met het entreegebouw. Het
middendeel van de voorgevel loopt uit in een topgevel met hierin twee kleine vensters en twee natuursteen
pilasters. De vensters zijn segmentboogvormig en spitsboogvormig. Het volgende bouwdeel aan de rechterzijde
dateert van omstreeks 1879 en heeft weer een gelijksoortige opbouw als de volumes die het entreegebouw
flankeren. De voorgevel wordt aan de noordzijde afgesloten met een torenachtige bouw uit 1911. Dit gebouw telt
vier bouwlagen en wordt afgedekt met een plat dak met kanteelachtige kolommen op de dakrand. Onder de dakrand
zijn boogfriezen aangebracht. Aan de zuidzijde wordt de voorgevel afgesloten met een soortgelijke torenbouw als
aan de noordzijde. Dit bouwdeel dateert uit 1912 en telt vijf bouwlagen onder een plat dak. Eveneens staan hier op
de dakrand kanteelachtige bakstenen kolommen. Onder de dakrand zijn boogfriezen aangebracht. Aan de noordzijde
van het gebouwencomplex staat deels haaks op de achtergevel van de hoektoren een verblijfsvleugel uit omstreeks
1880. Deze vleugel werd in 1910 aan de Maaszijde nog iets vergroot. Dit bouwvolume telt drie bouwlagen plus
souterrain en dakverdieping. Het gebroken schilddak is gedekt met pannen. De dakkapellen zijn met een zadeldakje
uitgevoerd. De segmentboogvormige vensters zijn voorzien van roedeverdeling. Ongeveer in het midden van de
voorgevel springt een volume iets naar voren; het loopt uit in een trapgevel. In de trapgevel bevindt zich een
spitsboogvormig venster. De entreepartij in dit geveldeel met trapgevel is omstreeks 1980 gemoderniseerd. De
kopgevel aan de Maaszijde van deze verblijfsvleugel heeft een middendeel dat uitloopt in een trapgevel en wordt
geaccentueerd met lisenen. In de eerste bouwlaag van dit geveldeel een rechthoekige houten deur met treden van
natuursteen. Het dakvolume is zowel aan de Maaszijde als aan de binnenplaatszijde voorzien van een reeks
dakkapellen. Het volgende bouwdeel aan de Maaszijde dateert uit 1888 en telde oorspronkelijk twee bouwlagen plus
souterrain, maar is omstreeks 1910 met één bouwlaag verhoogd en heeft een plat dak. Het volgende bouwvolume
vormt de verbinding met de St. Michaëlkerk. In dit volume zijn ondermeer het trappenhuis van de kerk en de
sacristie ondergebracht. Aan de linkerzijde een torenvolume met drie bouwlagen van ongelijke hoogte onder een
tentdak met leien. De spitsboogvormige ramen hebben hardstenen dorpels, onder de dakrand zijn boogfriezen
aangebracht. Tussen de tweede en derde bouwlaag is een natuurstenen waterlijst geplaatst. Rechts van het
torenvolume bevindt zich de entree naar het trappenhuis in een hoge spitsboogvormige omlijsting (uit omstreeks
1980). Aan de bovenzijde van de spitsboog bestaat de gevel uit drie kleine spitsboogvormige glas-in-lood vensters
met voor het middelste venster een console met daarop een beeld van St. Andreas. Aan de zuidzijde van de St.
Michaëlkerk, aan de zijde van de apsis, staat een bouwvolume in drie bouwlagen met plat dak. Dit volume dateert
uit omstreeks 1886 en vormt de verbinding met de grote verblijfsvleugel aan de zuidzijde van het kloostercomplex.
Deze vleugel staat deels haaks op de achtergevel van de torenbouw aan de zuidzijde van de voorgevel van het St.
Michaëlklooster en telt drie bouwlagen plus een souterrain en een dakverdieping. Het gebroken schilddak wordt
gedekt met pannen. Aan de noord- en zuidzijde is een reeks dakkapellen geplaatst. De kopgevel aan de Maaszijde is
voorzien van een torenachtige uitbouw. Deze uitbouw telt zes bouwlagen en is achtzijdig. Op het platte dak is de
dakrand met bakstenen kantelen uitgevoerd. Spitsboogvormige vensters. In de hoogste bouwlaag bevindt zich in
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elke gevelzijde een rond venster en onder de dakrand zijn boogfriezen aangebracht. De voorgevel van de lange
verblijfsvleugel aan de zuidzijde telt drie bouwlagen plus een souterrain en een dakverdieping. Het middengeveldeel
loopt uit in een topgevel met hierin drie spitsboogvormige vensters. Dit geveldeel werd omstreeks 1980 voorzien
van een nieuwe entreeparij met brede trap. Het torenvolume vormt de afsluiting van deze verblijfsvleugel. Het
torenvolume is aan de west- en zuidzijde voorzien van een entreeportaal in een bouwlaag met plat dak. Het
portaalgebouw aan de noordzijde van de St. Michaëlkerk is aan de binnenplaatszijde voorzien van twee zware
steunberen met daartussen een rechthoekige houten deur met spitsboogvormig bovenlicht. Aan de bovenzijde van
deze deur een groot rond glas-in-lood venster. Aan de rechterzijde van de deur een hoog spitsboogvormig glas-inlood venster. De achtergevels van de overige bouwdelen hebben moderne vensterkozijnen. In het interieur van het
kloostercomplex zijn onder meer de volgende elementen van belang. De structuur van de verblijfsgebouwen met
hallen, trappenhuizen en gangen is in tact. De uitmonstering van het interieur is ten dele gemoderniseerd
behoudens het grote portaal aan de noordzijde van de St.Michaëlkerk met kruisribgewelven en pilasters en enkele
authentieke trappenhuizen met trappen met smeedijzeren leuning en houten handlijst. In de sacristie van de St.
Michaëlkerk staan authentieke paramentenkasten met gebeeldhouwde panelen. In de voormalige aula rondom een
rij vierkante kolommen in natuursteen; deze kolommen zijn met afgeschuinde hoeken uitgevoerd en dragen grote
spitsbogen.
Waardering complexonderdeel 2
De kerk gewijd aan de Heilige Michaël en de kloostergebouwen van het klooster Sint Michaël zijn van algemeen
belang en bezitten opmerkelijke cultuur- en architectuurhistorische waarden. Cultuurhistorische waarden liggen met
name besloten in de kerkhistorie want het betreft een zogenoemd Kulturkampfklooster met aanleg nabij de Duitse
rijksgrens. De architectuurhistorische waarden worden bepaald door de toegepaste bouwstijl en bijbehorende
detaillering terwijl het complex als voorbeeld uit het oeuvre van de architecten Erlemann en Prill een
belangwekkende proeve levert. De kloostergebouwen met kloosterkerk zijn in typologisch opzicht zeldzaam, met
name door de wijze waarop de kloosterkerken in een groter bouwvolume zijn opgenomen en in een functionele,
historische en sierende relatie tot de tuinaanleg staan. De interieurs van de boven- en onderkerk van het klooster
zijn bijzonder waardevol in zowel kunsthistorisch als in religieus-historisch perspectief. Ensemblewaarden worden
ontleend aan de situering nabij de Maas en wegens de ruimtelijke en historische verbintenissen met de overige
kloosterlijke stichtingen van Arnold Janssen in Steyl.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Religieuze gebouwen

Klooster, kloosteronderdl
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Omschrijving complexonderdeel 3
De KLOOSTERKAPELLEN St. Gregor uit omstreeks 1895 bestaan uit boven- en benedenkapellen van het St.
Gregorklooster en bevinden zich in de kloostervleugel die evenwijdig aan de St. Michaëlstraat is opgetrokken;
architect was pater M. Scholl. Dit bouwvolume telt twee bouwlagen onder een zadeldak met dakpannen. Tegen de
westgevel van deze kloostervleugel staat een ronde traptoren ter hoogte van drie bouwlagen en voorzien van een
trechtervormig leien dak. De zuidgevel van het bouwvolume met de kloosterkapellen telt zeven traveeën, alle zijn
gescheiden door smalle lisenen. In de eerste bouwlaag zijn per travee twee gekoppelde rondboogvormige glas-inlood vensters met hardstenen dorpelsteen aangebracht. In de tweede bouwlaag is per travee een groot
rondboogvormig venster met een tweedelige tracering in natuursteen geplaatst. Elk venster heeft een hardstenen
dorpelsteen. Onder de dakrand zijn kleine boogfriezen aangebracht. De traptoren heeft in de eerste bouwlaag enkele
kleine rondboogvormige venstertjes, in de tweede bouwlaag enkele hoge spaarvelden met aan de bovenzijde een
dubbel boogfries en ìn dit spaarveld een rondboogvormig venstertje. De derde bouwlaag vertoont rechthoekige
spaarvelden met in elk spaarveld een hoge smalle vensteropening voorzien van louvreluikjes. Onder de dakrand is
decoratief metselwerk aangebracht. De kopgevel aan de westzijde loopt uit in een topgevel met daarin een beeldnis.
Onder deze beeldnis is een groot rozetvenster zichtbaar. De kopgevel aan de oostzijde wordt voor het grootste deel
aan het oog onttrokken door een aangebouwde kloostervleugel. In de topgevel zijn boogfriezen aangebracht. Van
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het interieur van de kloosterkapellen St. Gregor zijn onder meer de volgende elementen van belang. De
kloostervleugel met de boven- en benedenkapellen heeft een lengte van 24 meter en een breedte van ruim 12
meter. Stilistisch zijn de boven- en benedenkerk volledig identiek en doen daardoor denken aan een zuilenbasiliek.
Zowel de beneden- als bovenkerk heeft twee rijen van zes granieten zuilen met kubusvormige kapitelen en
nagenoeg kubusvormige bases. Zowel boven als beneden ontstaan zodoende zeven gewelfde jukken en plafonds
met kruisribgewelven. De bovenkerk heeft een hoger tongewelf. De benedenkerk is in twee kapellen opgedeeld. De
drie oostelijke jukken werden van muren voorzien en toegewezen aan de Slotzusters. De vier westelijke jukken
werden aan de Missiezusters toebedeeld. Sinds 1970 is de bibliotheek in de bovenkerk gevestigd. Slotzusters en
Missiezusters bouwden later hun eigen klooster met kapel. In de voormalige kapel van de Missiezusters staan drie
neogotische altaren en aan de altaarzijde is een authentieke tegelvloer aanwezig. In de noordwand zijn ronde glasin-lood ramen met bijbelse voorstellingen geplaatst. In de voormalige kapel van de Slotzusters zijn, eveneens in de
noordwand, ronde glas-in-lood ramen aangebracht. De inrichting van deze kapel is modern. De bovenkapel (thans
bibliotheek) heeft een hoog middenschip met plafond met tongewelf. Aan de altaarzijde is nog een authentieke
tegelvloer bewaard gebleven. In de kopgevel aan de westzijde is een groot roosvenster met tracering aangebracht.
Waardering complexonderdeel 3
De kloosterkapellen St. Gregor vertegenwoordigen algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de architectuurhistorisch betekenis, met name daar hier sprake is van een onder- en bovenkerk;
- de gaafheid;
- de belangwekkende inrichting en inventaris;
- de religieus-historische betekenis.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Religieuze gebouwen

Klooster, kloosteronderdl
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Omschrijving complexonderdeel 4
Het oudste bouwdeel van het MISSIEMUSEUM dateert uit circa 1895; het telt drie bouwlagen onder een zadeldak
met pannen, het ontwerp is van pater M. Scholl. De voorgevel van het Missiemuseum heeft een symmetrische
indeling. Het middendeel telt drie vensterassen, loopt uit in een topgevel en wordt bekroond met een stenen kruis.
De houten voordeur heeft aan weerszijden een rechthoekig venster met een rondboogvormig bovenlicht. In de
tweede en derde bouwlaag zijn telkens drie vensters met rondboogvormig bovenlicht geplaatst. In de topgevel zijn
twee smalle rechthoekige vensters met rondboogvormig bovenlicht aangebracht. De topgevel heeft boogfriezen.
Links en rechts van dit centrale geveldeel bevindt zich een gevelvlak ter breedte van vier vensterassen. De vier
vensters links en rechts in de eerste bouwlaag zijn rechthoekig van vorm en hebben een rondboogvormig
bovenlicht. De vensters in de tweede en derde bouwlaag zijn voorzien van een segmentboogvormig bovenlicht. De
bovenlichten hebben een boogvormige accentuering. Onder de dakrand is decoratief metselwerk aanwezig. De
vensters in de eerste bouwlaag van de achtergevel zijn dichtgezet. De vensters in de tweede en derde bouwlaag van
de achtergevel hebben een segmentboogvormig bovenlicht. De structuur van het interieur van het Missiemuseum is
in tact. Aan de voorzijde is een gang met authentieke tegelvloer, kruisribgewelven rusten op één zijde op
natuurstenen pijlers. Voorts bestaat het Missiemuseum uit L-vormige hoekbebouwing ter hoogte van twee
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bouwlagen, een gebroken schilddak met leien in maasdekking. Het Missiemuseum is opgetrokken in baksteen met
accenten in hardsteen. Het merendeel der vensters heeft een zesdelige raamindeling. De korte gevel aan de
linkerzijde heeft een dubbele houten deur met segmentboogvormig bovenlicht; de deur heeft een hardstenen
omlijsting, aan de bovenzijde een eenvoudige kroonlijst met sluitsteen. Voorts rechts van deze deur drie grote
segmentboogvormige vensters met hardstenen omlijsting. De tweede bouwlaag bevat vier dergelijke vensters met
sluitsteen. Het dak heeft drie dakkapellen met fronton, het zadeldakje is met leien gedekt. De langsgevel telt in de
tweede bouwlaag tien segmentboogvormige vensters, de zeven vensters aan de linkerzijde hebben een hardstenen
omlijsting met sluitsteen; de drie overige vensters (rechts) hebben een hardstenen dorpel. De eerste bouwlaag aan
de linkerzijde is ingedeeld met zeven vensters, voorzien van hardstenen omlijsting. Het rechterdeel van deze gevel
bevat een houten dubbele deur met aan beide zijden een segmentboogvormig venster met hardstenen dorpel. Het
dakvlak bevat negen dakkapellen met fronton en zadeldakje. Aansluitend aan dit volume, rechts in de oksel met het
St. Gregorklooster, staat een bouwdeel ter hoogte van twee bouwlagen voorzien van een gebroken schilddak met
leien. De gevel aan de straatzijde heeft in de eerste bouwlaag een hoog venster met segmentboogvormig
bovenlicht, in de tweede bouwlaag een dito venster. De gevel aan de binnenplaats bevat in de eerste bouwlaag een
achtruits venster en in de tweede bouwlaag een zesruits venster. De structuur van het interieur met hal,
trappenhuis en gangen is gaaf en volledig bewaard gebleven. Ten slotte zijn de oorspronkelijke inrichting met
vitrines en collecties in de authentieke opstelling bewaard gebleven, onder meer bestaand uit een gedramatiseerde
opstelling van zoogdieren en systematisch opgeprikte vlinders, afkomstig uit de zogeheten Missielanden.
Waardering complexonderdeel 4
Het Missiemuseum te Steyl vertegenwoordigt algemeen belang omdat:
- het over een hoge zeldzaamheidswaarde beschikt in de geschiedenis van het Nederlandse museumwezen;
- het als exponent geldt van de visie van de stichter, Arnold Janssen;
- het gaaf behouden is gebleven;
- het een unieke betekenisdrager van het rooms-katholieke erfgoed betreft;
- de opstelling en inrichting voor ons land zonder weerga zijn.
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Omschrijving complexonderdeel 5
Tegenover het Missiemuseum te Steyl staat op de kruising van Veerweg en St. Michaëlstraat een granieten BEELD
VAN DE GODDELIJKE ZAAIER, een gedenkteken uit 1928 voor Arnold Janssen. Het beeld staat op een vierkante
sokkel en werd vervaardigd door het atelier Jos Thissen uit Roermond. Aan de achterzijde van het beeld staat een
kruisvormige natuurstenen plaat opgesteld. In de voorzijde van de sokkel is een bronzen plaquette aangebracht met
een afbeelding van pater Arnoldus Janssen geflankeerd door een knielende figuur (links) en een staande figuur
(rechts), hieronder de tekst: "ARNOLDUS JANSSEN". Op sokkel boven de bronzen plaquette staat de tekst "VERBUM
DEI" (als verwijzing naar Societas Verbi Divini - Congregatie van het Goddelijk Woord). Sokkel met beeld is
geplaatst op een achthoekig basement dat is voorzien van stenen trappen. Rondom een lage muur met daarop
kleine kolommen met hiertussen een smeedijzeren stang.
Waardering complexonderdeel 5
Het beeld van Christus als Goddelijke Zaaier bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
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- de symbolische betekenis voor de kloosterlijke stichtingen in Steijl;
- de gaafheid;
- de artisticiteit en religieuze zeggingskracht die in het beeld besloten liggen.
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Omschrijving complexonderdeel 6
De KLOOSTERDRUKKERIJ heeft, op hoofdlijnen, een L-vormige plattegrond en staat op de hoek van St.
Michaëlstraat en Parkstraat te Steyl. De drukkerij staat centraal in het kloostercomplex, is opgetrokken in rode
baksteen, heeft twee en drie bouwlagen met kap op de hoek van genoemde straten, op het achterliggende gedeelte
één bouwlaag met in totaal elf sheddaken, de gevels zijn daar in grauwrode baksteen uitgevoerd. De vleugel langs
de St. Michaëlstraat telt drie lagen met een met leidekking beklede kapverdieping en een kort, naar voren springend
gedeelte ter hoogte van twee lagen met kap op de hoek van St. Michaëlstraat en Parkstraat. Een vergelijkbare
vleugel staat parallel aan de Parkstraat, echter zonder kapverdieping. Op de hoek van beide straten is op de eerste
verdieping een rondboognis met een beeld van St. Josef onder baldakijn geplaatst. Originele roedeverdeling in dito
ramen op de derde en vierde bouwlaag in de vleugel aan de St. Michaëlstraat, sierpatroon van muizentand onder de
ramen van de tweede bouwlaag en onder de dakrand, toepassing van ceramiek in de vensterbanken. De vleugel aan
de Parkstraat is grosso modo verwant wat betreft materialisatie en indeling van de gevel; zadeldak met pannen
gedekt. In de drukkerij bevinden zich o.m. de originele trappenhuizen. Korte tweelaagse, bakstenen vleugel ter
lengte van acht traveeën, haaks op de vleugel langs de St. Michaëlstraat, onder met pannen gedekt zadeldak.
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Waardering complexonderdeel 6
De kloosterdrukkerij van het St. Michaëlklooster op de hoek van St. Michaëlstraat en Parkstraat te Steyl
vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de functionele en historische betekenis voor het klooster;
- de zeldzaamheid.
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Omschrijving complexonderdeel 7
Aan de oostzijde van de kloosterdrukkerij staat een MACHINEHAL met daarin een stoommachine en een aansluitend
KETELHUIS. De machinehal heeft een rechthoekige plattegrond, telt één bouwlaag en heeft een zadeldak met
pannen met daarin een lichtkap. In de kopgevel worden drie venstertraveeën gescheiden door lisenen, er zijn
segmentboogvormige vensters met roedeverdeling. In de topgevel is een segmentboogvormig venster met aan
weerszijden een kleiner venster aangebracht. De voorgevel is geleed met met lisenen en vijf segmentboogvormige
vensters met roedeverdeling. In de machinehal staat een authentieke stoommachine uit 1909, vervaardigd door de
Hannoversche Maschinenbau Aktien Gesellschaft te Hannover-Linden und Chemnitz. De vloer van de machinehal is
vernieuwd, de lambrisering bestaat uit baksteen, de dakconstructie wordt geschraagd door stalen vakwerkspanten.
In het verlengde van de machinehal staat het ketelhuis; in 1950 werd het met een bouwlaag verhoogd. De
gevelindeling (parterre) is sterk verwant aan die van de voorgevel van de machinehal, er zijn vier vensters en een
segmentboogvormige deur. In het ketelhuis staan twee grote verwarmingsketels uit circa 1952 opgesteld, afkomstig
van de firma Steinmüller; bekleding met geel en bruin geglazuurde baksteen.
Waardering complexonderdeel 7

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 september 2019

Pagina: 16 / 67

De machinehal met stoommachine en aansluitend ketelhuis vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de industrieel-archeologische waarde, met name met betrekking tot de geschiedenis van het stoomwezen;
- de daadwerkelijke en symbolische betekenis voor de onafhankelijkheid van het klooster;
- de zeldzaamheid;
- de gave staat.
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Omschrijving complexonderdeel 8
Ten noorden van de machinehal met stoommachine en aansluitend ketelhuis staat een hoge, gemetselde bakstenen
SCHOORSTEEN uit circa 1900.
Waardering complexonderdeel 8
De gemetselde bakstenen schoorsteen uit circa 1900 vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de industrieel-archeologische waarde;
- de functionele en historische betrokkenheid op het klooster en zijn energievoorziening;
- de gaafheid;
- de daadwerkelijke en symbolische betekenis voor de onafhankelijkheid van het klooster.
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Omschrijving complexonderdeel 9
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De KLOOSTERTUIN uit 1875-1900 van het klooster St. Michaël te Steyl van het klooster St. Michaël wordt globaal
begrensd door de Maas in het westen, de Kloosterstraat in het noorden, de Zustersstraat in het noord-oosten en de
Arnoldus Janssenstraat in het oosten. De Veerweg sluit haaks aan op de Arnoldus Janssenstraat en vormt de grens
in het zuiden. Op hoofdlijnen valt de volgende compartimentering in de kloostertuin te benoemen. - Tussen de St.
Michaëlstraat en de Maas staat het Missiehuis St. Michaël; de tuinaanleg bestaat hier uit hoog opgaand geboomte
met o.a. een laanbeplanting van linde evenwijdig aan de rivier alsook een voetpad parallel aan de Maas, voor het
overige vertonen de paden een slingerend patroon. De paden zijn onverhard en hebben randen van baksteen, al dan
niet gecementeerd. Opvallende bomen zijn, naast linde, acacia en kastanje. Dit compartiment heeft een sierfunctie
maar fungeert ook ter verpozing; het is geheel ommuurd en toegankelijk door een poort ten zuiden van het
Missiehuis St. Michaël (aan de St. Michaëlstraat) en via een poort ten noorden van het Missiehuis, bij een plein met
linde, nabij de parkeerplaats. - Het utilitaire compartiment van de kloostertuin ligt gevat tussen vier straten, t.w. de
St. Michaëlstraat (westzijde), Parkstraat (noord), Tuinstraat (noord-oost), Arnoldus Janssenstraat (oost) en de
Veerweg (zuid) en is omgeven door een hoge bakstenen muur. Het utilitaire compartiment is toegankelijk vanaf de
St. Michaëlstraat (even ten noorden van het Missiemuseum) en vanaf de Parkstraat (ter zijde van de kas). De paden
zijn onverhard en hebben een aantal malen randen van baksteen, al dan niet gecementeerd, soms zijn misbaksels
en ratels verwerkt, ook sintels. Dit compartiment wordt o.m. gekenmerkt door boomgaarden, gazon, dubbele
lindenaanplant aan de zijde van de Parkstraat, een moestuin, berceau, bloemperken, twee kassen en een
padenbeloop dat goeddeels orthogonaal van karakter is. Ongeveer in het midden van dit compartiment loopt over
tientallen meters, evenwijdig aan de Parkstraat, een meer dan manshoge tuinmuur; deze muur is kaarsrecht en
vormt een rechte hoek met de ommuring langs de Tuinstraat. Nabij de hoek van Parkstraat en Tuinstraat verheft
zich opgaand geboomte, o.a. linde, met een centraal gesitueerd gazon; hier worden twee aan Maria gewijde grotten
aangetroffen, tevens staat in deze hoek van de kloostertuin een beeld van de Heilige Aloysius. Het gazon rond dit
beeld is min of meer rond van vorm en wordt afgezet met ratels en sintels en is door een soort poort bereikbaar.
Deze poort bestaat uit een kunstmatig gevormde rotsformatie van o.a. baksteen, ratels en sintels. Om het gazon
loopt een zanderig pad. Pal tegenover het beeld van Aloysius ligt de ingang naar een Mariagrot. Het padenbeloop is
verder slingerend en er is sprake van accidentatie met mogelijkheden tot uitzicht; desondanks heeft dit gedeelte van
de tuin grotendeels een besloten karakter. De grotten zijn ontwerpen van pater-tuinman Gerard Rademan. - Het
derde compartiment van de kloostertuin wordt aan de westzijde begrensd door de St. Michaëlstraat en in het noordwesten door de Kloosterstraat. De Zustersstraat vormt de noordgrens en de Arnoldus Janssenstraat de oostgrens
terwijl de Parkstraat in de zuidelijke begrenzing voorziet. Op de hoek van Parkstraat en St. Michaëlstraat staat de
drukkerij met schoorsteen. Dit gedeelte van de kloostertuin is bereikbaar door toegangen in de Parkstraat en in de
Kloosterstraat. Hek- en muurwerk heinen dit compartiment af van de openbare weg. Het karakter van het
compartiment valt grotendeels als religieus, devotioneel en commemoratief te benoemen; niettemin worden twee
boomgaarden en een siertuin aangetroffen. Belangwekkende elementen bestaan in de begraafplaats met kapel, de
Heilig Hartheuvel, een hooggelegen houten prieel, de Lourdesgrot en de watertoren. Nabij de Lourdesgrot ligt een
vennetje met bamboe, lisdodden en fonteintje. Ten westen van de watertoren is een min of meer vierkant perceel
met eiken beplant, in rijen. Vandaar helt een rechthoekig grasveld, voorheen sportveld, naar het westen, in de
richting van de drukkerij. Aan de zuidzijde loopt een verhoogd gelegen pad langs het grasveld, het pad is middels op
enige onderlinge afstand aangelegde bakstenen trappen met het grasveld verbonden. Dit zuidelijke pad is beplant
met esdoorn aan de zijde van het grasveld terwijl aan de andere zijde eiken zijn beplant: hier loopt de Parkstraat.
Aan de noordzjde wordt het grasveld afgesloten door een gecementeerde muur van vele tientallen meters lengte;
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hier is een klein poortje met twee bakstenen pijlers en ijzeren hek. Aan de oostzijde, in de richting van de
watertoren, ligt een brede betonnen trap van zeven treden met dito zijkanten, leidend van/naar een terras
daarboven, alwaar een betonnen rand in de vorm van een halve rechthoek uit het maaiveld oprijst. Het padenbeloop
is grotendeels slingerend en voert door dicht struikgewas. Tussen begraafplaats en watertoren loopt een holle weg.
De paden zijn onverhard en hebben een aantal malen randen van baksteen, al dan niet gecementeerd, soms zijn
misbaksels en ratels verwerkt, ook sintels. De ongecementeerde bakstenen zijn gestapeld, in verband gelegd en een
enkele keer in kepermotief geplaatst (nabij de Heilig Hartheuvel). Reliëf dient zich aan bij de Heilig Hartheuvel en bij
de watertoren. Belangwekkende beplanting bestaat o.m. uit acacia, conifeer en cypres (bij de Heilig Hartheuvel),
linde (langs de laan ten oosten van de Heilig Hartheuvel) en Italiaanse populier (nabij de watertoren).
Waardering complexonderdeel 9
De kloostertuin van het klooster St. Michaël vertegenwoordigt algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de hechte functionele, historische en visuele relatie van klooster en kloostertuin;
- de betekenis voor de geschiedenis van de tuinkunst;
- de zeldzaamheid binnen het scala van religieus erfgoed in ons land;
- de gaafheid van aanleg, beplanting en compositie;
- de religieuze en historische belevingswaarden die erin besloten liggen;
- de cultuurhistorische betekenis als opmerkelijke proeve van een klooster(aanleg) uit de periode van de
Kulturkampf;
- de mate van oorspronkelijkheid, rijkdom, zeldzaamheid en variëteit van de verschillende religieuze elementen en
artefacten van de kloostertuin alsook de onderlinge betrokkenheid van deze elementen en artefacten.
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Omschrijving complexonderdeel 10
Het noordelijk deel van de kloostertuin bevat een plantsoen in de vorm van een skischans, de HEILIG HARTHEUVEL.
Op het hoogste punt van de helling staat een stenen HEILIG HARTBEELD op een hoge met terrasjes ingedeelde,
naar boven toe versmallende sokkel van kunstmatige rotsen, een samenstelsel van onder meer gecementeerde
baksteen, ratels en sintels. Het Heilig Hartbeeld is wit geschilderd en staat op een bol met in de voorzijde een reliëf
van een met drie grote spijkers doorstoken doornenkroon. Christus staat in orante-houding. Aan de zij- en
achterkant is het hoogste punt van de Heilig Hartheuvel door een concentrisch pad ontsloten. De paden nabij de
Heilig Hartheuvel zijn onverhard, soms met gras begroeid, de randen herhaaldelijk bezet met kniehoge
gecementeerde (keer)muurtjes in baksteen, soms in wild verband gestapeld, danweer in keperpatroon. In dit deel
van de kloostertuin slingert het padenpatroon. De helling is beplant met motieven als een Latijns Kruis, geschoren
hagen en perken met geheel boven een driehoekig perk met in het midden vormsnoei in de vorm van een bol,
symbool voor het Alziend Oog. Aan de voet van de helling een door buxushagen omgeven gazon. Langs de
hellingflanken staan negen coniferen die in terrassen, in de glooiing van de helling zijn geplant. Aan de bovenhelft
van de helling hebben deze coniferen een flankerende aanplant van cypres. De Heilig Hartheuvel bezit een op Duitse
voorbeelden geïnspireerde vormgeving. Aan de westzijde van de Heilig Hartheuvel bevindt zich een steile bakstenen
trap.

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 september 2019

Pagina: 23 / 67

Waardering complexonderdeel 10
De Heilig Hartheuvel met beeld van het Heilig Hart en bijbehorende beplanting in de vorm van borders en perken
bezit algemeen belang wegens:
- de gave staat;
- de hoge mate van zeldzaamheid;
- de verbondenheid met aard en aanleg van de kloostertuin;
- religieus-historische belevingswaarden en zeggingskracht;
- de stilistische betrokkenheid op Duitsland, het vaderland van de voor de Kulturkampf gevluchte Missionarissen.
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Omschrijving complexonderdeel 11
Door mensenhand vervaardigde LOURDESGROT uit 1922, door soldaten uit de Eerste Wereldoorlog die in Steyl
revalideerden. In een nis hoog in de grot staat het beeld van Maria, op het maaiveld staat aan de voorzijde van de
grot het beeld van Bernadette de Soubirous. De grot is opgebouwd uit onder meer sintels, cement en (bak)steen.
Waardering complexonderdeel 11
De Lourdesgrot met beelden van Maria en Bernadette bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de verbondenheid met aard en aanleg van de kloostertuin;
- de religieus-historische belevingswaarden en zeggingskracht;
- de gave staat.
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Omschrijving complexonderdeel 12
Even ten noorden van de Lourdesgrot staat op een verheffing in de kloostertuin een HOUTEN PRIEELTJE. Het
optrekje heeft een rechthoekige plattegrond en is aan de (lange) voorzijde geheel open, de overige wanden hebben
een borstwering met daarboven een indeling van boomtakken en wel zodanig, dat weer en wind er dwars door heen
kunnen spelen. De vloer is van beton. Het flauw hellende zadeldak, geschraagd door een middenstijl met
windverband en twee eenzijdig geschoorde zijstijlen aan de korte kanten van het prieeltje, is gedekt met rode Oudhollandse dakpannen. Tegen de drie gesloten zijden staan vaste banken opgesteld; de banken zijn opgebouwd uit
latten. Het prieeltje dateert, naar schatting, uit ongeveer 1900. Volgens de overlevering verbleef Arnoldus Janssen
(1837-1909)hier graag.
Waardering complexonderdeel 12
Het houten prieeltje even ten noorden van de Lourdesgrot bezit algemeen belang op basis van:
- de landelijke en rustieke verschijningsvorm;
- de primaire materiaalbehandeling;
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- de eenvoudige opzet en constructie van niet tot nauwelijks bewerkt hout;
- de functionele en historische betrokkenheid op de kloostertuin en het klooster St. Michaël.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Religieuze gebouwen

Klooster, kloosteronderdl

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 september 2019

Functie

Pagina: 28 / 67

Monumentnummer*: 528363
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

9 augustus 2004

Kadaster deel/nr:

15211/14

Monumentnaam**
Sint Michaëlklooster
Complexnummer

Complexnaam

524675

Sint Michaëlklooster

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Steyl

Venlo

Limburg

Straat*

Nr*

Parkstraat

24

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

Situering

5935 BM

Steyl

Bij

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

TEGELEN

A

9361

Appartement

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Omschrijving complexonderdeel 13
De BEGRAAFPLAATS van het Missiehuis is tussen 1887 en 1895 aangelegd en ligt in het noorden van de
kloostertuin. Het ontwerp is van pater Gerard Rademan, bisschop Haffner van Mainz wijdde de begraafplaats op 25
juli 1895 in. De plattegrond van de begraafplaats is rechthoekig. De begraafplaats loopt naar de zijkanten op en is
geheel ommuurd. In de aanleg van de begraafplaats valt Italiaanse invloed te herkennen in de aanplant van
cypresachtige boomvormen langs het pad en in de opbouw met terrassen. De toegang tot de begraafplaats bestaat
uit twee bakstenen pijlers van waaruit zich een centraal middenpad uitstrekt. Beide pijlers bevatten een
ingemetselde gedenksteen en worden worden bekroond met een beeld van een knielende engel. Het middenpad
voert naar de kerkhofkapel. De verhoogd geplaatste kerkhofkapel is over bakstenen trappen en via terrassen
bereikbaar. De neogotische kerkhofkapel telt een bouwlaag onder een zadeldak met leien. De baksteen van deze
kapel is voorzien van een bruine pleisterlaag. Aan de voorzijde bevindt zich een spitsboogvormige toegang met een
dubbele smeedijzeren deur voorzien van traliewerk. Het spitsboogvormig bovenlicht heeft decoratief
smeedijzerwerk. De onderzijde van het bovenlicht bevat de tekst "SELIG SIND DIE IM HERRN STERBEN". In de
zijwanden van de kapel zijn een spitsboogvormig glas-in-lood venster en een steunbeer geplaatst. Het interieur van
de kapel wordt overkluisd met kruisribgewelven die rusten op consoles in de zijwanden. Tegen de achterwand van
de kapel werd omstreeks 1975 een mozaïek van de Verrezen Christus aangebracht, naar een ontwerp van

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 september 2019

Pagina: 29 / 67

missiezuster Serviane. De stichter van het Steyler Missiehuis Arnoldus Janssen werd hier in 1909 begraven, maar
later, na zijn zaligverklaring op 19 oktober 1975, werd het stoffelijk overschot bijgezet in een boven de vloer
geplaatste tombe in de benedenkerk van het Missiehuis St. Michaël. De ommuring van de begraafplaats dateert uit
1887. Langs de lange zijden van de muur bevinden zich de eerste tien kruiswegstaties, terwijl de vier laatste staties
twee aan twee in twee speciale kapellen rechts en links van het middenpad staan opgesteld. De vier kapellen zijn
met mozaïeken gedecoreerd. In de eerste tien kruiswegstaties zijn reliëfvoorstellingen aangebracht. In de kapellen
zijn ceramische plastieken geplaatst. De graven zijn met een lage rand van kunststeen afgezet en dragen een
eenvoudig ijzeren kruis met de naam en levensdata van de overledene.
Waardering complexonderdeel 13
De begraafplaats van het Missiehuis St. Michaël in de kloostertuin is van algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de funerair-historische betekenis;
- de continuïteit van de oorspronkelijke functie;
- de zeldzaamheid van de uniforme en sobere aanleg;
- de gaafheid van de uniforme en sobere aanleg;
- de Italiaanse invloed in aanleg, beplanting en compositie;
- de religieus-historische belevingswaarden alsmede de herinneringswaarden die in en rond de begraafplaats
besloten liggen.
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Omschrijving complexonderdeel 14
De WATERTOREN uit 1909 in het oostelijke deel van de kloostertuin behoort bij het Missieklooster van de
Congregatie van het Goddelijk Woord, SVD (missionarissen van Steyl)en is een ontwerp van architect P.M. Scholl.
De vrijstaande, taps toelopende watertoren op ronde grondslag heeft een bakstenen romp met een gepleisterd
breder waterreservoir aan de bovenzijde. De hoogte van de toren bedraagt ruim 32 meter. De segmentboogvormige
toegangsdeur heeft een hardstenen dorpel. De torenwand bevat enkele smalle segmentboogvormige
vensteropeningen; halverwege de schacht van de toren is een omlopende waterlijst aangebracht. Bovenaan de toren
kraagt het waterreservoir uit tot een diameter van circa vijf meter; het reservoir heeft enkele rechthoekige vensters
en een plat dak. Op het platte dak staat een ajour metalen kruis, zeer fragiel en met tuikabels bevestigd. Het
interieur bevat onder meer een smalle gietijzeren trap en een groot metalen watervat in het reservoir.
Waardering complexonderdeel 14
De watertoren in de kloostertuin van het Missieklooster van de Congregatie van het Goddelijk Woord, SVD
(missionarissen van Steyl) is van algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
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- de industrieel-archeologische waarde;
- de gaafheid van het object (extern en intern).
- de feitelijke, historische en symbolische betekenis met betrekking tot de zelfstandigheid van het klooster;
- de landschappelijke en visuele markeringswaarde voor Steyl en omstreken.
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Omschrijving complexonderdeel 15
In het noordwestelijk deel van de kloostertuin staat, tegenover de hoofdingang van het Missiehuis, op een hoog
voetstuk een BEELD VAN CHRISTUS ALS GOEDE HERDER. Christus is ten voeten uit weergegeven, draagt op de
linkerschouder een lam en houdt in de rechterhand een staf. Het beeld dateert uit omstreeks 1900. Het voetstuk is
opgebouwd uit kunstmatige, gecementeerde rotsblokken en staat middenin een ovale vijver met stenen rand.
Achter het beeld vormt een hoge, brede haag een coulisse. Een amandelvormige buxushaag omvat vijver, groene
coulisse en een ijzeren lantaarnpaal in de oostelijke punt.
Waardering complexonderdeel 15
Het beeld van Christus als Goede Herder op voetstuk, met buxushaag, coulisse, ovale vijver en ijzeren lantaarnpaal
bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de gaafheid;
- de verbondenheid met de aard en aanleg van de kloostertuin;
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- de symbolische en religieuze betekenis voor de missiewerkzaamheden.
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Omschrijving complexonderdeel 16
De HOUTEN DROOGLOOP of loods, nu in gebruik als overdekte parkeerplaats en stalling (uit omstreeks 1905)
vertoont een rechthoekige plattegrond waarvan 7,5 vak open is en het overige gedeelte gesloten uitgevoerd. De
loods grenst en staat parallel aan de Parkstraat; aan deze zijde vertoont de rode, bakstenen in kruisverband
gemetselde en met beertjes gelede gevel sporen van oorlogsschade. De totale lengte van het object bedraagt circa
60 meter. Het lessenaarsdak wordt gesteund door geschoorde houten standvinken. Aan de zuidzijde is het
lessenaarsdak afgezet met ajour houtwerk; houten dakbeschot.
Waardering complexonderdeel 16
De houten droogloop bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de architectuurhistorische betekenis: het ajour houtwerk vertoont kenmerken van de Chaletstijl;
- de functionele en historische betrokkenheid op het klooster(complex);
- de bouwhistorische waarde.
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Omschrijving complexonderdeel 17
Vrijstaande KAS uit het einde van de 19de eeuw op een rechthoekige plattegrond met een onderbouw van
metselwerk aan de noordoostzijde van de moestuin, nabij de Parkstraat. De beide blinde korte zijgevels zijn geheel
in metselwerk opgetrokken. Houten toegangsdeur in rechter zijgevel. De nokrichting van het mansardedak loopt
ongeveer noordwest-zuidoost. Het dak bestaat uit kleine glasruitjes, deels nog oud geblazen glas, en is gevat in
geprofileerde glasroeden. Enkele profielijzers fungeren als gording en enkele ijzeren buizen dienen als dragers van
het glasdek. Binnen aan beide zijden staan langs de borstwering tabletten (werktafels) opgesteld. De kasvloer ligt
enkele treden onder het maaiveld. In het midden een brede bak (kribbe) gevuld met aarde. De kas diende naar
wordt aangenomen voor de kweek van planten. Aan de achterzijde van de kas en deels rechts naast de kas is een
verdiepte stookruimte met gemetselde schoorsteen gebouwd. Er is in een verbinding met de lessenaarskas voorzien,
nl. complexonderdeel 32.
Waardering complexonderdeel 17
De vrijstaande kas uit het einde van de 19de eeuw in de moestuin, nabij de Parkstraat op een rechthoekige
plattegrond met een onderbouw van metselwerk met schoorsteen aan de noordoostzijde van de tuin, bezit
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algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de feitelijke, historische en symbolische betekenis met betrekking tot de zelfstandigheid van het klooster.
- de functionele en historische betrokkenheid op het kloostercomplex en de tuinaanleg.
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Omschrijving complexonderdeel 18
IJzeren KAS in de moestuin, oostzijde, van het type breedkapkas. De kas heeft een rechthoekige plattegrond en is
opgebouwd uit gewalste ijzeren profielen en staat op een betonnen voet. De nokrichting loopt globaal oost-west. In
de nok kleine ventilatieraampjes. Enige toegangsdeur in de korte westgevel. De kas diende hoogstwaarschijnlijk als
tomatenkas of voor de teelt van bloemen.
Waardering complexonderdeel 18
De ijzeren kas in de moestuin, oostzijde, van het type breedkapkas uit circa 1925 bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de feitelijke, historische en symbolische betekenis met betrekking tot de zelfstandigheid van het klooster.
- de functionele en historische betrokkenheid op het kloostercomplex en de tuinaanleg.
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Omschrijving complexonderdeel 19
Drie stuks identieke KOUDE BAKKEN met toebehoren in de moestuin. De bakken hebben alle een rechthoekige
grondvorm en zijn van beton. Langs en tussen de koude bakken lopen U-vormige paden, de verticalen van de U
vormen de zijwanden van de koude bakken.
Waardering complexonderdeel 19
De drie koude bakken met toebehoren in de moestuin van het klooster bezitten algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de gaafheid;
- de feitelijke, historische en symbolische betekenis met betrekking tot de zelfstandigheid van het klooster.
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Omschrijving complexonderdeel 20
Houten TUINHUIS op rechthoekige plattegrond, twee traveeën lang, gedekt met een zadeldak gedragen door een
jukconstructie; circa 1900. Aan de korte zijden is het tuinhuis ontsloten, boven de doorgangen is een siermotief in
de vorm van de letter omega aangebracht. Inwendig zijn tegen de lange zijden zitbanken geplaatst, zo ook tegen
een deel van de korte zijden. Aan de zuidzijde is links en rechts van de doorgang lat- en spalierwerk geplaatst.
Waardering complexonderdeel 20
Het tuinhuis in de moestuin bij St. Gregor bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de gaafheid;
- de zeldzaamheid;
- de functionele en historische betrokkenheid op het kloostercomplex en op de tuinaanleg.
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Omschrijving complexonderdeel 21
ONTSPANNINGSGEBOUWTJE op rechthoekige plattegrond, geheel van hout, drie traveeën lang. De voorzijde is open
en biedt uitzicht op een ovaalvormig gazon, achter- en zijkanten zijn gesloten met planken. Houten vloer,
jukconstructie, licht geknikt dak. Enige invloed van de Chaletstijl in de afwerking van de stijlen.
Waardering complexonderdeel 21
Het houten ontspanningsgebouwtje of prieel bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de zeldzaamheid;
- de gave staat;
- de functionele en historische betrokkenheid op het kloostercomplex en de tuinaanleg.
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Omschrijving complexonderdeel 22
BEELD VAN CHRISTUS OP DE KOUDE STEEN. Het beeld heeft een rood bakstenen sokkel, voorzien van een
betonnen plaat. Datering: circa 1900. Het beeld staat tegen de binnenzijde van de kloostermuur langs de Tuinstraat,
even ten zuiden van het baldakijn met Mariabeeld en ten oosten van St. Gregor. Christus is met geboeide handen en
zittend weergegeven, hij draagt een rode mantel en heeft een doornenkroon op het hoofd. Een aedicula omvat het
beeld. De grijs geschilderde aedicula bestaat uit twee zuilen voorzien van basement en bladkapitelen, de achterwand
is bruin, het zadeldak is van beton en wordt door een zinken plaat afgedekt.
Waardering complexonderdeel 22
Het beeld van Christus op de Koude steen bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de gaafheid;
- de religieus-historische belevingswaarden;
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- de onlosmakelijke verbinding van het object met het aard en het wezen van de kloostertuin;
- de nabijheid van de Kruiswegstaties en de Verrijzeniskapel en
- de thematische samenhang met overige in de kloostertuin aanwezige devotie-voorstellingen uit het lijden van
Christus.
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Omschrijving complexonderdeel 23
Aan de binnenzijde van de kloostermuur langs de Tuinstraat, ten zuiden van de Verrijzeniskapel zijn veertien
STATIES bevestigd. De staties zijn van klein formaat en in ceramiek uitgevoerd. Datering: circa 1920.
Waardering complexonderdeel 23
De veertien staties aan de binnenzijde van de kloostermuur langs de Tuinstraat vertegenwoordigen algemeen belang
op basis van:
- de ouderdom;
- de materiële verbinding met de kloostermuur en de religieuze betrokkenheid op de kloostertuin, meer in het
bijzonder op de nabijgelegen Verrijzeniskapel;
- de gaafheid;
- de thematische samenhang met overige in de kloostertuin aanwezige devotie-voorstellingen uit het lijden van
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Omschrijving complexonderdeel 24
Nabij de Verrijzeniskapel werd in 1950 een door vier ijzeren zuilen gedragen BALDAKIJN opgericht ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de kloostergemeenschap. Onder het baldakijn staat een levensgroot BEELD van de
gekroonde en staand weergegeven hemelse Koningin Maria met rood-blauwe mantel, het in wit geklede Kind Jezus
op de arm. Het Kind draagt de wereldbol en een stafje. De betonnen sokkel is zeszijdig en staat op een dito plaat,
de stenen koepel heeft leidekking en is bekroond met een Latijns kruis. De zuilen hebben een decoratie van
acanthus. "ANNO SANCTO 1875 SVD 1950 ANNO JUBILAE", memoreert de inscriptie in het fries. Pal voor het
baldakijn staan twee stompe PIJLERS van beton met ertussen een dito BLOEMBAK.
Waardering complexonderdeel 24
Het baldakijn uit 1950 met een beeld van Maria met Kind, twee pijlers en bloembak in de kloostertuin
vertegenwoordigt algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de verbondenheid met de aard en aanleg van de kloostertuin;
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- de zeldzaamheid;
- de devotionele belevingswaarde van het baldakijn met Mariabeeld;
- de gaafheid.
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Omschrijving complexonderdeel 25
In het oostelijk deel van de kloostertuin staat in de hoek van twee kloostermuren de VERRIJZENISKAPEL. De
plattegrond is L-vormig. Via een portiekje met twee zuilen en een halfzuil, waartussen twee plantenbakken zijn
geplaatst, is de Verrijzeniskapel toegankelijk. De kapel is aan de buitenzijde met een rode cementachtige substantie
aangestreken, hetgeen een geboetseerd aanzien oplevert. Inwendig zijn de wanden van de kapel in geel en groen
op een ruwe ondergrond afgestreken, de plint is ten dele rood, het gewelf wit uitgevoerd. De wanden van de kapel
bevatten vijf kleurige rondboogvormige glas-in-loodramen, alle voorzien van Latijnse teksten met betrekking tot het
Paasmysterie. De uitbouw is met een kleine koepel uitgevoerd. In dit gedeelte is de Verrijzenis van Christus op
dramatische wijze weergegeven. Diagonaal in het beeldvlak staat een geopende grafkist opgesteld, de deksel is ter
zijde geschoven. De deksel bevat teksten in het Latijn (Marcus. 16.4). Op de voorgrond knielt een engel, erachter is
de Verrezen Christus ten voeten uit weergegeven, de rechterhand geheven. Beide beelden zijn in groot formaat
uitgevoerd en bevinden zich in een rotsig landschap. Voor deze scène staat een houten knielbank opgesteld. De
wand tegenover de ingang bevat een kleurrijke wandapplicatie met een voorstelling van een Lam, liggend op een
rotspunt, van waaruit vier waterstromen vloeien naar een kudde van acht zich lavende schapen op grazige gronden,
staand tussen palmen en de rots met het Lam Gods. Hierboven de tekst "Victimae paschali laudes Agnus demit
oves". In de aangrenzende wand zijn op geglazuurde tegels de namen van kloosterlingen uit Steijl genoteerd die in
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den vreemde zijn gestorven en niet op de kloosterbegraafplaats konden worden begraven. De overige wanden zijn
ingelegd met kleurig mozaïek. De vloertegels zijn met geometrische patronen gedecoreerd.
Waardering complexonderdeel 25
De Verrijzeniskapel tegen de kloostermuur bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de zeldzaamheid;
- de gaafheid;
- de verbondenheid met de aard en aanleg van klooster en kloostertuin;
- de funerair-historische betekenis;
- de commemoratieve en devotionele betekenis;
- de thematische samenhang met overige in de kloostertuin aanwezige devotie-voorstellingen uit het lijden van
Christus.
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Omschrijving complexonderdeel 26
BEELD VAN DE HEILIGE ALOYSIUS VAN GONZAGA; circa 1900. De heilige is ten voeten uit weergegeven terwijl hij
een Kruisbeeld in de handen houdt en de blik daar op richt. Onder de rechtervoet een kroon. Het beeld staat op een
voetstuk van baksteen met gepleisterd basement. Inscriptie: "Selig die reinen Herzens sind denn sie werden Gott
anschauen Matth. 5".
Waardering complexonderdeel 26
Het beeld van de Heilige Aloysius van Gonzaga in de kloostertuin vertegenwoordigt algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de gaafheid;
- de betrokkenheid op de aard en aanleg van de kloostertuin;
- de religieuze en symbolische gezamenlijkheid van Aloysius en de werkzaamheden van de Missiepaters, t.w.
verzaking van wereldse betrokkenheid ten gunste van uitvoering van de Heilsboodschap.
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Omschrijving complexonderdeel 27
De twee MARIAGROTTEN uit 1890-1900 in de kloostertuin zijn kunstmatig aangelegde grotten bestaande uit onder
meer aarde, cement en sintels. Eén ingang is ten westen van het beeld van de Heilige Aloysius. Het inwendige van
de grot wordt door middel van gekleurde glaspanelen van bovenaf belicht, hetgeen een bijzonder dramatisch effect
sorteert (in de kleuren blauw, geel, groen, oranje). De grot bevat een hellend en dalend stelsel van smalle gangen
en passages, slingerend, de vloer is van beton. Er zijn zes afzonderlijke nissen voorzien van reliëfs met
voorstellingen uit het leven van Maria als Moeder van Smarten. Voor elk reliëf is een houten kniel-en bidplank in de
rotswand aangebracht. De zes reliëfvoorstellingen geven in wit ceramiek de volgende voorstellingen met
bijbelteksten weer:
a. Opdracht van Jezus in de Tempel. "Simeon sprach zu Maria: Deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen
Luk."
b. Vlucht naar Egypte. "Sieh da erschien ein Engel des Herrn dem Josef und sprach: 'Nimm das Kind und Seine
Mutter und fliehe nach Ägypten'".
c. Jezus onderricht als twaalfjarige de schriftgeleerden in de Tempel. "Siehe Dein Vater und ich haben Dich mit

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 17 september 2019

Pagina: 55 / 67

Schmerzen gesucht" Luk. 2.48.
d. Jezus valt op weg naar Gogoltha in aanwezigheid van Maria, Johannes en Simon van Cyrene. "Mit wem soll ich
dich vergleichen Jungfrau, Tochter Sion? Denn gross wie das Meer ist dein Schmerz Klag. 2, 18".
e. De gekruisigde Jezus in aanwezigheid van Maria, Johannes en Maria Magdalena. "Seht die Mutter voller
Schmerzen. Wie Sie mit zerrissenem Herzen an dem Kreuz des Sohnes steht".
f. Graflegging van Jezus. "Meine Augen vergehen von Tränen, Und mein Herz ist voller Betrübnis!"
In deze grot staat tegen een wand een altaar met daarboven een wit geglazuurd beeld van Moeder met Kind, een
Pietà. Tegen de achterwand is een veelkleurig mozaïek met schilderingen van engelen aangebracht. Een metalen
spijlenhek staat voor de Pietà.
Een tweede grot in dezelfde kunstmatige heuvel heeft een ingang die is gedecoreerd met teksten en mozaïek, de
teksten vormen strofen uit de hymne Ave Maris Stella ("AVE MARIS STELLA, DEI MATER ALMA, ATQUE SEMPER
VIRGO, FELIX COELI PORTA"). Deze tekst staat boven de ingang in een boogveld, is uitgevoerd in mozaïek op een
wit fond, letters in bruin, rood, blauw, oranje; het kader in bruin, geel, rood. De ingang ligt pal tegenover de
kloostertuinmuur langs de Parkstraat, heeft de vorm van de letter Y en is deels uitgevoerd met traptreden. Deze
tweede Mariagrot heeft het karakter van een kleine ondergrondse gebedsruimte en is tweedelig. Het eerste gedeelte
bestaat uit een smalle gang ter lengte van vier traveeën, is voorzien van een wandgeleding met halfzuiltjes en
pilasters en wordt overkluisd met een tonggewelf; de vloer van de gang is belegd met lichtgele tegeltjes. De
rechthoekige gebedsruimte is iets breder dan de gang, wordt halfrond gesloten, telt drie traveeën en heeft een
gewelf in de vorm van een spitsboog. De vloer is belegd met tegels in de kleuren blauw, rood, wit en zwart en
uitgevoerd met geometrische motieven. In de sluiting staat een beeld van Maria met Kind opgesteld; Maria is staand
op een sokkel weergegeven en wordt voorafgegaan door een archivolt waarop vele eretitels zijn geschreven.
Hiervoor is een houten kniel-/bidbank geplaatst. De wand achter het beeld van Maria met Kind vertoont o.a. een
amandelmotief, stralenkrans en eretitels alsook een voorstelling van de H. Geest in de figuur van een duif. Maria
wordt geflankeerd door twee maal twee engelen met tekstbanderoles. Belichting vindt van bovenaf plaats, door
middel van kleurige glaspanelen (groen, rood). De wanden en het gewelf van de gebedsruimte zijn volledig bedekt
met kleurrijk mozaïek waarbij de wanden ook nog spitsboogvormige plaquettes bevatten met Latijnse teksten ter
ere van Maria.
Waardering complexonderdeel 27
De Mariagrotten uit 1890-1900 in de kloostertuin vertegenwoordigen algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de zeldzaamheid;
- de gaafheid;
- de verbondenheid met de aard en aanleg van de kloostertuin;
- de religieus-historische belevingswaarden, dramatiek en zeggingskracht van de artefacten.
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Omschrijving complexonderdeel 28
In de noordoosthoek van de kloostertuin bevindt zich op de Mariagrotten een KRUIS- OF CALVARIEGROEP
bestaande uit een groot kruisbeeld van de gekruisigde Christus met beelden van Maria en Johannes ter weerszijden.
De beelden zijn in natuursteen uitgevoerd en zijn omstreeks 1900 vervaardigd.
Waardering complexonderdeel 28
De Kruis- of Calvariegroep op de Mariagrotten bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
- de gaafheid;
- de verbondenheid met de aard en aanleg van de kloostertuin;
- de religieus-historische belevingswaarden, dramatiek en zeggingskracht van de beeldengroep;
- de thematische samenhang met overige in de kloostertuin aanwezige devotie-voorstellingen uit het lijden van
Christus.
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Omschrijving complexonderdeel 29
In de kloostertuin bevindt zich even zuidelijk van het beeld van de Heilige Aloysius sinds 1890-1900 een
kunstmatige GROT die aan het lijden van Jezus in de Hof van Olijven is gewijd. De grot bestaat uit onder meer
aarde, cement en sintels. Inwendig een structuur van gangetjes, trappetjes, verschillende waarnemingsnivau's en
doorkijkjes op de aangrijpende bijbelse scène. Naast een beeld van Jezus in doodsangst bevat de grot ook beelden
van de troostende engel met de beker in de hand en drie slapende apostelen: Petrus, Jakobus en Johannes. De
gepolychromeerde beelden zijn in keramisch materiaal uitgevoerd. De voorziening van kleurige glaspanelen (geel,
groen, rood, wit) in de bovenzijden van de grot veroorzaakt een opmerkelijk dramatisch effect en mystieke
beleving. Bijbeltekst uit Mattheus 18:36 ("Traurig ist unsere Seele bis zum Tode") in mozaiëk (geel fond, letters en
kader zwart, hoofdletter T in rood).
Waardering complexonderdeel 29
De Olijfberggrot bezit algemeen belang wegens:
- de ouderdom;
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- de zeldzaamheid;
- de gaafheid;
- de verbondenheid met de aard en aanleg van de kloostertuin;
- de religieus-historische mis-en-scène, dramatiek en zeggingskracht van de artefacten;
- de thematische samenhang met overige in de kloostertuin aanwezige devotie-voorstellingen uit het lijden van
Christus.
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Omschrijving complexonderdeel 30
Nabij de aan Maria gewijde grotten staat een stenen BEELD VAN MARIA EN HAAR MOEDER ANNA opgesteld. Het
beeld dateert uit omstreeks 1900 en heeft een gecementeerde verhoging die o.m. is gevormd uit baksteen
aangevuld met misbaksels.
Waardering complexonderdeel 30
Het stenen beeld van Maria en haar moeder Anna nabij de aan Maria gewijde grotten vertegenwoordigt algemeen
belang op basis van:
- de ouderdom;
- de functionele en religieuze betrokkenheid op de kloostertuin en het St. Michaëlklooster;
- de kunsthistorische betekenis, want het betreft een op Duitse voorbeelden geïnspireerde iconografie die is
ontleend aan het land van herkomst van de kloostergemeenschap;
- de zeldzaamheid;
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- de gave staat.
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Omschrijving complexonderdeel 31
Vrijstaande ijzeren KAS uit het laatst van de 19de eeuw op rechthoekige plattegrond met een zadeldak; de
nokrichting loopt globaal noordwest-zuidoost en het dak rust op een gemetselde borstwering. Op de borstwering is
geen (zoals te doen gebruikelijk) staand glas geplaatst. Beide korte gevels zijn tot aan de nok geheel opgetrokken in
baksteen. Het glasdek bestaat uit ijzeren glasroeden met leigewijs geplaatste ruiten. Enige toegangsdeur in de korte
noordwestgevel. In de kas tekenen zich sporen af van tabletten (werktafels). Hoogstwaarschijnlijk fungeerde deze
tabletkas als kweek- en/of bloemenkas.
Waardering complexonderdeel 31
De vrijstaande, ijzeren kas uit het laatst van de 19de eeuw op rechthoekige plattegrond en voorzien van een
zadeldak vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de zeldzaamheid;
- de feitelijke, historische en symbolische betekenis met betrekking tot de zelfstandigheid van het klooster;
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- de functionele en historische betrokkenheid op het kloostercomplex en de tuinaanleg.
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Omschrijving complexonderdeel 32
Achter complexonderdeel 17 is tegen een tuinmuur een verdiepte houten MUURKAS van het lessenaarstype
opgetrokken. Datering: vermoedelijk het eerste kwart van de 20ste eeuw. De kas is op het zuiden-zuidoosten
gericht. Houten roeden, leigewijs geplaatste glasruiten. Toegang via een deur en enkele traptreden in de korte
rechter zijgevel. In het interieur van de kas staan tegen de tuinmuur en tegen de voorzijde tabletten (werktafels)
opgesteld. Tussen de tabletten loopt een pad. Een buizenstelsel in de kas verraadt dat de kas verwarmd is geweest.
De kas heeft een (ongebruikelijke) L-vormige plattegrond doordat aansluiting met complexonderdeel 17 is
bewerkstelligd.
Waardering complexonderdeel 32
De muurkas of lessenaarskas tegen een tuinmuur en aansluitend op complexonderdeel 17 en daterend vermoedelijk
het eerste kwart van de 20ste eeuw vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:
- de ouderdom;
- de zeldzaamheid;
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- het buizenstelsel in het interieur;
- de feitelijke, historische en symbolische betekenis met betrekking tot de zelfstandigheid van het klooster;
- de functionele en historische betrokkenheid op het kloostercomplex en de tuinaanleg.
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