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Complexnaam:
St. Jozef kerkcomplex

Aantal complexonderdelen: Monumentnummers van complexonderdelen:
2 515914, 515915

Gemeente: Provincie:
Geldrop-Mierlo Noord-Brabant

Hoofdadres van hoofdobject:
Sint Jozefplein 2 5666 RL Geldrop

Complexomschrijving:

Inleiding:

R.K. kerkcomplex "St. JOZEF" uit 1932, ontworpen door de architecten B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel
(Voorburg). 

Omschrijving

Het complex bestaat uit twee onderdelen: kerk (I) en pastorie (II). Tesamen met een school en plein
vormen zij één stedenbouwkundig geheel van hetzelfde ontwerpteam. De parochie werd gesticht in het jaar
1929. Het complex ligt in het centrum van de woonwijk Braakhuizen. De eerste steenlegging vond plaats
op 11 augustus 1931. De bouwsom was begroot op f 178.380,-. De aannemers waren A. van Heesch en M.
van Laar (Boxtel). De school aan de overkant van het plein valt niet binnen de bescherming.

Waardering:

Het complex van kerk en pastorie is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere
uitdrukking van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld
van de typologische ontwikkeling van het parochiecentrum in het interbellum, onder invloed van de
opvattingen van A.J. Kropholler. Het heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering en is
tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten Koldewey en Van Moorsel. Het heeft
ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de uitbreiding van de nederzetting. Het
is van belang vanwege de architectuurhistorische en bouwtechnische zeldzaamheid.
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Monumentnaam:
Kerkcomplex: kerk  en pastorie

Complexnummer: Complexnaam:
515913 St. Jozef kerkcomplex

Gemeente: Provincie:
Geldrop-Mierlo Noord-Brabant

Plaatselijke aanduiding:
Sint Jozefplein 2 5666 RL Geldrop

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Geldrop F 2632

Omschrijving:

Inleiding

De KERK St. Jozef is in 1932 uitgevoerd naar ontwerp van B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel.

Omschrijving:

De kerk is een driebeukige kruiskerk met grote kruisingstoren, onder respectievelijk zadel- en schilddaken.
Het noordertransept is niet gebouwd. De kerk is opgetrokken uit handgevormde baksteen gemetseld in
Vlaamsverband. Slechts aan de ingangsportieken is natuursteen verwerkt. De lancetvensters van de kerk
zijn drie aan drie gekoppeld. Ze zijn voorzien van glas-in-lood. De daken zijn belegd met Romaanse
pannen. Het gebouw heeft naar drie windstreken een portaal onder zadeldak. Het westportaal wordt aan de
noordkant geflankeerd door een achthoekige doopruimte onder torendak en aan de zuidkant ervan door
een vierkante kapel onder platdak. Op de zuidoosthoek een torenaanzet waarin een kleine klokkestoel met
luidklok. In het ontwerp was boven deze kapel een kerktoren gepland, deze is vanwege de hoge kosten
eveneens niet gebouwd. De zijbeuken van de kerk liggen onder een platdak. Inwendig heeft de kerk een
breed schip en smalle zijbeuken. Boven het schip een open houten kap.

Het bas-reliëf uit 1931 van St. Jozef (in de volksmond "de platte Jozef") is van beeldhouwer Albert
Termote. De keramische kruiswegstaties uit 1938 zijn ook van zijn hand. De betonnen calvariegroep is van
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beeldhouwer Van de Winkel (den Haag).

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 de volkskerk in het interbellum, onder invloed van de opvattingen van A.J. Kropholler. Het
gebouw heeft architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering, met name de brede overspanning
van de binnenruimte en is tevens van belang als voorbeeld van het oeuvre van de architecten Koldewey en
Van Moorsel. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere situering, verbonden met de uitbreiding van
de nederzetting. Het is van belang vanwege de architectuurhistorische en bouwtechnische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel Kerk
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__________________________________________________________________________________________________

Monumentnaam:
St. Josef

Complexnummer: Complexnaam:
515913 St. Jozef kerkcomplex

Gemeente: Provincie:
Geldrop-Mierlo Noord-Brabant

Plaatselijke aanduiding:
Bij Sint Jozefplein 2 5666 RL Geldrop

Kadastrale gemeente: Sectie: Kad.object: App: Grondperceel:
Geldrop F 2631

Omschrijving:

Inleiding:

De PASTORIE is in 1932 uitgevoerd naar ontwerp van B.J. Koldewey en C.M. van Moorsel.

Omschrijving:

De pastorie ligt aan de zuidkant haaks op het schip van de kerk en heeft twee bouwlagen en een eenlaagse
aanbouw tussen kerk en pastorie. Beide zijn voorzien van hoge geknikte zadeldaken tussen gekroonde
topgevels. Op de zuidwesthoek van de pastorie een hoge markante schoorsteen. De ingangsportiek is gelijk
aan die van de kerk. Het opgaande werk is opgetrokken uit handgevormde baksteen gemetseld in Vlaams
verband met natuurstenen aanzetstenen in de muuropening van het portiek. Zowel op de verdieping als op
de begane grond stalen achtruits vensters. In de zuidgevel op de zolderverdieping bevindt zich een hijsdeur
met hijsbalk.

Waardering:

De pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking
van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden en is tevens van belang als voorbeeld van de
typologische ontwikkeling van de pastorie in het interbellum. Het gebouw heeft architectuurhistorisch
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belang door de traditionalistische stijl en de detaillering en is tevens van belang als voorbeeld van het
oeuvre van de architecten Koldewey en Van Moorsel. Het heeft ensemblewaarden vanwege de bijzondere
situering, verbonden met de uitbreiding van de nederzetting. Het is van belang vanwege de
architectuurhistorische en bouwtechnische zeldzaamheid.

Hoofdcategorie: Subcategorie: Oorspronkelijke functie:
Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning Pastorie(F)
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