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WELKOM

D
Elk erfgoedcomplex
vertelt een
verhaal van
Brabant

e Erfgoedfabriek hield zich de afgelopen

lokale gemeenschappen. Het zijn plekken waar nieuwe

acht jaar actief bezig met het behoud

dynamieken ontstaan die leiden tot economische bloei.

en de herbestemming van grote

Vaak reikt die verder dan alleen de erfgoedlocatie zelf.”

erfgoedcomplexen in Noord-Brabant.

Erik van Merrienboer: “Als provincie wilden we meer

Door te investeren, partijen samen te

doen dan alleen restaureren. Daarom zijn we actief op

brengen en kennis te delen, droeg het

zoek gegaan naar partijen om mee samen te werken.

project bij aan tientallen succesvolle herbestemmin-

Denk hierbij aan woningcorporaties, bouwbedrijven

gen. Vanuit hun portefeuilles zijn gedeputeerden Henri

en andere ondernemers, zodat we ook konden zoeken

Swinkels (erfgoed) en Erik van Merrienboer (Ruimte en

naar een nieuwe bestemming, en naar nieuwe eigena-

Financiën) verantwoordelijk voor de Erfgoedfabriek. Ze

ren.” De beide gedeputeerden constateren dat zowel

blikken terug op een periode vol unieke transformaties.

ondernemers als bewoners en omwonenden energie
ontlenen aan de herbestemde locaties. “Bij veel locaties

“Over vijftig jaar willen we nog steeds het verhaal van

gaat de impact verder dan alleen de plek zelf en dat vin-

Brabant kunnen vertellen. Dat doen we via monumen-

den we een mooie ontwikkeling. We zien dat erfgoed

ten. Daarbij restaureren we niet alleen de stenen, maar

inspireert en mensen trots maakt ”, vertelt Swinkels.

bewaren we ook de verhalen die bij deze bijzondere
gebouwen horen”, trapt Swinkels af. “De erfgoedloca-

FAVO RIET ERFGO ED

ties die zijn opgenomen in de Erfgoedfabriek, spelen

Gevraagd naar hun favoriete erfgoedcomplex, kunnen

een cruciale rol in de verhalen van Brabant. Ze laten

ze maar moeilijk kiezen. “Ik ben erg gecharmeerd van

de geschiedenis van de provincie zien en houden deze

industrieel erfgoed”, vertelt Erik. “Het DNA, de speci-

levend voor toekomstige generaties.” Ook bij de grote

fieke eigenschappen van het erfgoed, heeft daar tijden

complexen zijn de verhaallijnen het uitgangspunt. Zij

lang onder het stof gelegen. En juist daarmee zwenge-

vormen de basis van het erfgoedbeleid van de provincie:

len we nu weer een economische dynamiek aan. Neem

religieus, bestuurlijk, innovatief en bevochten Brabant.

De Ploeg in Bergeijk. Dit is een inspirerende locatie
die binnen Bergeijk lang als een uitzichtloos complex

ECO NO MISCH B ARRE TIJ D

gezien is. Nu bloeit daar een fantastische vorm van

De Erfgoedfabriek ging in 2011 van start in een econo-

ondernemerschap.”

misch barre tijd. Van Merrienboer: “De financiële crisis
was op een hoogtepunt, de markt voor vastgoed was

Henri reageert: “Als ik mijn favoriete erfgoed moet noe-

bar slecht. Commerciële partijen waren niet bereid om

men, is dat de Zuiderwaterlinie. Dat is geen complex

in erfgoed te investeren. Daarom hebben we als politiek

op zich, maar de forten in de Linie zijn dat weer wel.

de mouwen opgestroopt en zijn we de Erfgoedfabriek

Dit erfgoed van 160 kilometer lang verbindt west- en

gestart om te voorkomen dat iconische, kwetsbare com-

oost-Brabant met elkaar, en bevat behalve forten ook

plexen zoals KVL in Oisterwijk, De Ploeg in Bergeijk en

vestingsteden en prachtige natuur. Maar onze provin-

een aantal kloosters niet gesloopt zouden worden.”

cie heeft ook veel prachtig religieus erfgoed. Voormalig

Wachten tot de markt aan zou trekken, was geen optie.

Augustijnenklooster Mariënhage in Eindhoven bijvoor-

Swinkels: “Er was veel onderhoud nodig en als je dat

beeld. Dit is een van de mooiste locaties in Eindhoven,

uitstelt, lopen de kosten voor herstel nog verder op.

en DELA geeft hier een unieke invulling aan.”

Snelheid was dus van belang.”
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VEEL EXP ERTISE

Om dit programma te kunnen bekostigen, werd een

De gedeputeerden zijn ervan overtuigd dat ook na deze

deel van de opbrengst van de verkoop van Essent ge-

bestuursperiode de betrokkenheid bij grote erfgoed-

bruikt. Henri Swinkels: “Het Essent-geld was bestemd

complexen blijft. “De vorm verandert, we kopen geen

om blijvende waarde te creëren voor Noord-Brabant,

grote complexen meer aan”, stelt Swinkels. “Maar er is

en met de Erfgoedfabriek zijn we daar volgens mij goed

veel expertise opgebouwd, dus de provincie blijft zich

in geslaagd. Door de hele provincie heen zien we dat

ongetwijfeld inzetten voor de restauratie en herbe-

culturele erfgoedcomplexen belangrijk zijn voor

stemming van grote erfgoedcomplexen.” ■
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Wat een reis!

T

wee maanden geleden begon onze expeditie. Een zoektocht naar de relikwieën van het Brabants erfgoed. Die
reis bracht ons bij kloosters en kastelen, bij fabrieken
en forten, bij landhuizen en landgoederen. We kregen
verhalen te horen over vroeger, heden en toekomst. We
voelden ons toerist in onze eigen provincie.

Want wat is er in Brabant veel te zien en wat vertellen al die complexen en natuurgebieden mooie verhalen. Verhalen die wij hier in
een notendop aan je presenteren. Keuzes maken was soms lastig.
Schrijven betekent altijd ook schrappen, maar bij het samenstellen van dit magazine moesten we soms op wel heel brute wijze de
deleteknop hanteren. Toch hopen wij dat het eindresultaat je zal
inspireren om een van de erfgoedprojecten te bezoeken of je er op
een andere manier in te verdiepen.
Brabant kent een interessante geschiedenis en zit boordevol verhalen. Van deze geschiedenis zijn meer restanten bewaard gebleven
dan je zou denken. Vaak is de oude functie niet meer aanwezig en
soms dreigt een mooi gebouw in verval te raken. Hoe mooi is het
dan als de provincie met een project als ‘De Erfgoedfabriek’ haar
middelen, kennis en ervaring inzet om het op gepaste wijze een
herbestemming te geven?
Vaak hoorden we: “Aanvankelijk was het behoud van dit culturele
erfgoed ons probleem, maar door de samenwerking met gemeente,
provincie en andere instanties werd het een gezamenlijke inspanning.” Een soortgelijke ervaring hadden wij tijdens het maken
van dit magazine. De conceptontwikkeling en uitvoering daarvan
hebben we namelijk niet alleen gedaan. De samenwerking met
de provincie, de uitgever, vormgever, fotografen en eindredacteur
was een vruchtbare. De energie die iedereen erin gestopt heeft,
resulteerde in een product waar wij trots op zijn.
Wij wensen je, namens de gehele redactie en de provincie, heel
veel erfgoedbeleving.
Sara Terburg
Theo van Etten

INHOUD

4 Elk erfgoedcomplex vertelt
		 een verhaal van Brabant
6 Overzichtskaart
8 Van de redactie
10 De verbeeldingskracht van Brabant
14 Op stage bij de Erfgoedfabriek

WEST-BRABANT
18 FORT SABINA
		
Unieke locatie met historie van
		 ruim 200 jaar
23 LANDGOED BIEDUINEN
		
Er wordt veel van Bieduinenhof
		gehouden
28 KLOOSTER MARIADAL
		
Stille oase in hartje Roosendaal
32 BROODSCHOTEL met appelmoes
33 CENTRUM OUDENBOSCH
		
Religieus erfgoed op zijn mooist
38 KLOOSTER BOVENDONK
		
Hotel naast priesteropleiding in
		Bovendonk
40 BROUWHUIS
		
Er is een wachtlijst voor de kantoren
44 BIER DRINKEN aan een brouwkuip
45 DONGECENTRALE
		
Terug naar de oorspronkelijke
		bestemming?
50 MOEDERHUIS FRANCISCANESSEN
		
Moderne zorg gestoeld op het
		communiteitsdenken
52 KLOOSTER SINT-CATHARINADAL
		 Het was een emotioneel proces
57 POMPOENSOEP met harissa, schuim
van zoute pinda en gepofte rijst

8

|

DE ERFGOEDFABRIEK

58 ONZE LIEVE VROUWE-ABDIJ
		 Een nieuwe toekomst
60 LANDGOED SCHIJF
		 Varkens, boommarters en paddenstoelen

MIDDEN-BRABANT
64 KLOOSTER MARIËNBURG
		 Passende bestemming
69 LIEVEHEERSBEESTJESMUSEUM
		 in ‘s-Hertogenbosch
70 ZUIDRAND GOIRLE
		 Een parel voor Brabant
72 NS WERKPLAATS
		 Never waste a good crisis!
77 BIER IN BRABANT
		 Van noodzakelijk kwaad tot
		volkscultuur
78 LEERFABRIEK KVL
		 Leer, leder, het leerst
83 LEFFE BIERBROOD
84 FORT ISABELLA
		 Restanten van een bewogen militaire
		geschiedenis
88 Hoe het zestiende-eeuwse ‘omdenken’
leidde tot de ZUIDERWATERLINIE

102 ABDIJ VAN BERNE
		 Kloosters zijn de kerken van de
		toekomst
107 CHV NOORDKADE
		 De erfenis van Pater van den Elsen
112 KLOOSTER FRANCISCANESSEN
		 Zusters franciscanessen tonen
		veerkracht
114 KLOOSTER SINT JOSEPHSBERG
		 Bidden in stilte, leven in
		duurzaamheid
116 DE DRIE-EENHEID
		 Genius Loci, het DNA van de
		Drie-eenheid
121 ERFGOED EN ENERGIE
122 BERGOSS
		 Een industrieel ensemble met een ziel
124 KLOOSTERKASTEEL GEMERT
		 Een slapend kasteel met een
		 rijke toekomst
128 MOBILISATIECOMPLEX
		 Sporen van de Koude Oorlog
130 KLOOSTER STEVENSHOF
		 Nieuw elan van gelijkgestemden

ZUIDOOST-BRABANT

90 KRUITHUIS
		 Een ammunitiehuis bij de Orthenpoort

134 WEVERIJ DE PLOEG
		 ‘Wie dit gebouw koopt is knettergek’

NOORDOOST-BRABANT

139 KLOOSTER MARIËNHAGE
		 Gedachtegoed augustijnen leeft voort
		 in DomusDELA

94 OUD HERLAER
		
Kunst op fundamenten kasteel
96 KENTALIS
		 Krachtig beton, sierlijke tegels en
		 indrukwekkende muurschilderingen
101 Museum voor DOVENONDERWIJS

144 KLOOSTER KOSTBAAR BLOED
		 Gastvrijheid in een zorgzame omgeving
146 ERFGOED BEZOEKEN? Twaalf tips
152 DE FOTOGRAFEN

DE ERFGOEDFABRIEK

|

9

VERHAALLIJNEN

VERHAALLIJNEN

Brabant is hot. Daarmee bedoelen we niet de

”VERREK, ZIT DAT ZO!”

hoogoplopende temperaturen van zomer 2018, maar
de toenemende populariteit van alles wat er in onze
provincie gebeurt. En die strekken zich uit over een
breed spectrum: van modernisme, hightech en booming
business, tot een toenemende belangstelling voor de
Brabantse identiteit en volkscultuur.

V
De
verbeeldingskracht van
Brabant
10
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ooral de interesse in het Brabantse verleden groeit de laatste jaren hard. Populaire
televisieprogramma’s als ‘De Wandeling’
en ‘De canon van Lammers’ onderstrepen
dit, net als de vele activiteiten waaronder
de jaarlijkse Brabantse Dag in Heeze. Ook
de provincie heeft in haar beleid de ambitie opgenomen om de verhalen van Brabant over 50 jaar nog
steeds te kunnen doorgeven aan volgende generaties.
Hierdoor hoopt zij bij te dragen aan het versterken van
de Brabantse identiteit, gemeenschappen te verbinden
en mobiliteit te activeren.
VIER VERHAALLIJ NEN
De verhalen van Brabant worden verteld en zichtbaar
gemaakt aan de hand van de verhaallijnen: bestuurlijk,
bevochten, innovatief en religieus Brabant. Ook bij de
herbestemming van erfgoed ligt hierop de focus. De
Brabantse erfgoediconen garanderen het duurzaam
behoud van onze verhalen, zodat we die kunnen blijven vertellen. Naast herbestemmingen stimuleert de
provincie binnen de verhaallijnen ook initiatieven als
Crossroads en de Zuiderwaterlinie, Tegelijkertijd wordt
er aandacht besteed aan het digitaal ontsluiten van
verhalen en informatie via de website Brabants Erfgoed.

CRO SSRO ADS IN B RAB ANT, LIFE
CHANGING STO RIES 1940-1945
Unieke oorlogsverhalen over keerpunten in iemands
leven, daar draait het om bij Crossroads. Een selectie
van 75 verhalen vormt een canon dat het verhaal
van Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog
vertelt. Ben je benieuwd naar de verhalen, kijk dan op:
www.brabantremembers.com.

“Brabant is Brabant
door de geschiedenis
die we delen. Onze
grenzen, onze
steden, onze dorpen,
platteland en natuur
zijn niet met passer en
liniaal uitgezet, maar
het resultaat van een
lange, enerverende
en bewogen
geschiedenis. Een
geschiedenis die ons,
onze leefomgeving en
onze cultuur gevormd
en bepaald heeft.”
BRON: WWW.BRABANTSERFGOED.NL
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BES TUUR LI JK B R A B A N T
In Noord-Brabant zijn meer landgoederen en kastelen dan je misschien zou denken. Al vanaf de elfde
eeuw bouwden de graven van Leuven aan het latere
hertogdom. Behalve gebiedsuitbreidingen stichtten ze ook de stad
’s-Hertogenbosch. In tijden van het hertogdom Brabant in de dertiende eeuw verwierven veel Brabantse steden stadsrechten dankzij
Hertog Jan I. Brabanders zijn nog steeds trots op hun ‘bourgondische’ levensstijl. Naast goed eten en leven, verwijzen ze hiermee ook
naar de gouden eeuw van Brabant ten tijde van de Bourgondiërs en
De Habsburgers. Er ontstonden prachtige stadspaleizen zoals het
Markiezenhof en sierlijke kastelen zoals kasteel Maurick.
De Tachtigjarige Oorlog scheurde het roemrijke Hertogdom in
twee: Noord-Brabant werd als Generaliteitsland bestuurd door de
Republiek. Tijdens de Franse tijd kreeg de provincie zelfbestuur en
ten slotte werd Noord-Brabant een volwaardige provincie binnen
het Koninkrijk Nederland. Ook in die tijd ontwikkelden vooraanstaande Brabanders landgoederen en buitenplaatsen, zoals Mattemburg, Beukenhorst en de Wielewaal.

B E V O C H T E N B R A B AN T
Het grondgebied van het huidige
Brabant was door de eeuwen heen
vaak een bloederig strijdtoneel.
Al vele duizenden jaren vormden
het rivierengebied een natuurlijke barrière voor
de oprukkende legers. Romeinen, Spanjaarden en
Fransen beten er hun tanden op stuk.
De vrede van Münster maakte in 1648 een
einde aan bijna een eeuw oorlog in het zuiden van
de Nederlanden. Dankzij de innovaties van Menno
van Coehoorn konden grote stukken land onder
water gezet worden (inundatie) om het noorden
nog beter te beschermen tegen de vijand. Talloze
forten en schansen herinneren vandaag de dag
nog aan deze Zuiderwaterlinie.
Maar hiermee kwam er nog geen einde aan
het geweld. In de negentiende eeuw werden we
bezet door het Franse Napoleontische leger. In de
Eerste Wereldoorlog bleef Nederland weliswaar
neutraal, maar ondervond ervan wel grote gevolgen. Talloze Belgische vluchtelingen werden in
onze provincie opgevangen en gehuisvest. Enkel
decennia daarna liet de Tweede Wereldoorlog
een verwoestend spoor achter en zelfs de Koude
Oorlog had zijn impact in Brabant.
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“OVER 50 JAAR WILLEN WIJ DE
VERHALEN VAN BRABANT NOG
STEEDS KUNNEN DOORGEVEN.
HERBESTEMMING VAN ERFGOED IS
DAAR EEN GOED MIDDEL VOOR”

RE L IG IE US BRABANT
Het Rijke Roomsche Leven is
bijna synoniem aan Brabant. Toch
betrof dit slechts een relatief korte
periode in onze geschiedenis. Religie gaat in
Brabant vele eeuwen terug. Al ver voor onze
jaartelling werden honderden goden aanbeden. De Romeinen, Bataven en Kelten hadden
hun handen vol aan de verering ervan. Met
de komst van de Frankische koningen wordt
Noord-Brabant bekeerd. Het christendom verbreidt zich en overal worden kerken, kloosters
en religieuze orden gesticht. Na vele ups en
downs komt het katholicisme in de periode
1800–1960 tot enorme bloei, de tijd van het
Rijke Roomsche Leven. In de jaren daarna ging
het snel bergafwaarts; Brabanders vonden
andere manieren om met religie om te gaan.
Kerken raakten in verval en werden gesloopt.
Desondanks beschikt Brabant nog over veel
monumentale kloosters, kerken, abdijen en
andere gebedshuizen.

IN N OVATIE F BRABAN T
Innovatief zijn ze altijd geweest, die Brabanders. Ze moesten wel. Ploeterend op de
schrale zandgronden om in hun bestaan
te voorzien. Vechten tegen de zoveelste vijand die hun
grondgebied wilde overnemen of zich juist moesten
onderwerpen aan de nieuwe heerser. ‘Armoede maakt
creatief’ wordt weleens gezegd. Misschien ligt daar juist
de basis voor de bloeiende economische en industriële
ontwikkeling die we in deze provincie meemaken.
Eeuwenlang is de Brabantse economie met veel
landbouw dan ook vrij statisch. Dat Brabant tijdens de
Tachtigjarige Oorlog diende als slagveld, deed de welvaart geen goed. Een ‘Gouden Eeuw’ heeft Noord-Brabant
in de zeventiende eeuw daarom niet gekend. Ook een
‘industriële revolutie’ is aan Brabant voorbijgegaan; in
plaats daarvan voltrok het proces zich langzamer dan in
andere landen. De stoommachine en later in de tweede
industriële revolutie de elektriciteit, brengen daar verandering in. Grote fabrieken met massaproductie in textiel,
leer, graan en techniek schieten als paddenstoelen uit de
grond. Oorlog en vervolgens concurrentie uit lagelonenlanden brengen de Brabantse industrie regelmatig aan
het wankelen. Maar Brabant komt de klappen te boven
en ontwikkelt zich tot het centrum van innovatie, zoals
we dat nog steeds kennen.

B RAB ANTS ERFGO ED
Wil je meer weten over de verhalen die Brabant gemaakt hebben, die
ons gemaakt hebben? Dan moet je op www.brabantserfgoed.nl zijn.
De website maakt Brabants erfgoed digitaal toegankelijk. Daardoor
wordt de waarde van erfgoed zichtbaar en de betekenis van erfgoed
voor de samenleving groter. Want als je meer weet over het verleden,
kijk je anders naar de wereld om je heen. Je begrijpt beter wat er om
je heen gebeurt: ‘Verrek, zit dat zo!’ ■
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GRUTS

GRUTS

Studenten spelen een belangrijke rol binnen de Erfgoedfabriek. De provincie vindt de
stem en frisse blik van studenten belangrijk en laat hen dan ook graag meedenken over
de toekomst van cultureel erfgoed. GRUTS is de naam van de jongerenlijn binnen de
Erfgoedfabriek. GRUTS functioneert als een living lab waar producten gemaakt
worden waar de erfgoedlocaties en de Erfgoedfabriek veel aan hebben.

Op stage
bij de

Erfgoedfabriek

T

ot 2017 heette de jongerentak JOB-house.
“Studenten vonden de naam JOB-house
niet passen bij de werkzaamheden”, vertelt
Britt Werner. Zij hoorde in 2012 bij de eerste
lichting Erfgoedfabriek-studenten en werd
daarna zelf begeleider van het programma.

T ROTS
Britt was student Kunstbeleid en Management in
Utrecht toen ze bij het toenmalige JOB-House terecht
kwam. “Ik hield me bezig met manieren waarop de
provincie jongeren kan laten participeren in behoud en
herbestemming van cultureel erfgoed.” Na haar afstuderen kon ze eerst een traineeship van een jaar doen
bij de Erfgoedfabriek en Erfgoed Brabant. Daarna ging
ze als begeleider van studenten binnen JOB-house aan
de slag. “Ik denk nog steeds met trots terug aan de studenten die ik begeleid heb. De overgang van JOB-house
naar GRUTS vond ik extra bijzonder. Studenten hebben
de nieuwe naam bedacht, het logo en de huisstijl ontworpen, de marketing gedaan en via een guerrilla-campagne jongeren geworven om stage te komen lopen. Ze
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kregen veel vrijheid en hebben de opdracht uitstekend
uitgevoerd.” GRUTS verwijst naar het ‘jonge grut’ dat
studenten zijn en in Brabants dialect betekent het ook
groots en trots.
H ON D E RD E N S TUD E N TE N
Via stages, afstudeer- en onderwijsprojecten en
startersbeurzen hebben ongeveer 160 studenten de
afgelopen vijf jaar direct bijgedragen aan de herbestemming van cultureel erfgoed, aan de communicatie
van locaties en aan de Erfgoedfabriek zelf. Daarnaast
zijn er nog zo’n zeshonderd studenten betrokken via
projecten, minors en masterclasses. De opleidingen die
deze studenten volgden zijn divers: rechten, bouwkunde, vastgoed & makelaardij, urban design, biologie,
planologie, beeldende vorming, commerciële economie,
communicatie en multimedia design, software ontwikkeling, lifestyle studies, filosofie en marketing. “Voor
studenten is GRUTS een zeer leerzame ervaring. Je
werkt aan projecten die ook daadwerkelijk uitgevoerd
worden, zoals de bouw van een website, het aanvragen
van vergunningen en het maken van technische teke-

ningen. Je bent meer een young professional dan een
stagiaire. Je krijgt echte verantwoordelijkheid.”
P RO FESSIO NEEL VLO GGER
Sinds begin 2018 is Britt fulltime videomaker. Met
goede vriendin Lynn van Roij maakt ze onder de naam
Britt & Lynn als professioneel vlogger video’s voor
bedrijven. Ook in haar periode bij de provincie maakte
ze al video’s. “Van het Leerlokaal bij KVL in Oisterwijk
bijvoorbeeld. En ik heb studenten begeleid bij het maken van filmpjes. Die kun je bekijken via het YouTubekanaal van GRUTS.”
HET LEERLO KAAL IN O ISTERWIJ K
Van 2014 tot 2016 bedachten en voerden studenten de hele herbestemming uit. Van het herstellen van
timmerwerk tot aan het opstellen van het huurcontract.
Voor de Erfgoedfabriek was dit de eerste herbestemming. Dit project heeft zowel de studenten als het project veel opgeleverd, het was erg leerzaam. Leuk feitje is
dat ook de huidige huurder een link heeft met leren: hij
levert software aan de educatieve markt. Zo is de naam
Leerlokaal op meerdere manieren zeer toepasselijk.
DE DIENSTWONINGEN BIJ DE DONGECENTRALE IN GEERTRU IDENB ERG
Studenten ontwikkelden de website dongecentrale.nl
met daarop de geschiedenis van de centrale en de
gebouwen eromheen. Voor de zeven dienstwoningen
die op het terrein staan, hebben ze een herbestemming
bedacht. De woningen zijn erg vervallen. De GRUTSers hebben bouwtekeningen gemaakt en onderzocht
en berekend welke nieuwe functies kans van slagen
hebben. Studenten hebbendeze locatie dus van A tot Z
herbestemd.
MO B -CO MP LEX IN WANRO IJ
Studenten hebben voor het MOB-complex hun
marketingkennis ingezet om te bedenken hoe het
complex meer bezoekers kan trekken door middel van
positionering. Ze hebben onder andere via een guerrilla-campagne mensen bereikt en daardoor ging het
bezoekersaantal inderdaad omhoog. Studenten van de
opleiding Communication & Multimedia Design hebben een spannend moordspel bedacht als concept om
het complex meer bekendheid te geven.
DE B O TENLO O DS VAN FO RT SAB INA
IN MO ERDIJ K
De botenloods heeft nog geen herbestemming en is
erg vervallen. Studenten krijgen hier de vrijheid om
het gebouw volledig te ontwikkelen. Studenten van

GRU TS ALGEMEEN
Naast de locatieprojecten wordt ook de marketing en communicatie
van het project GRUTS door de studenten zelf uitgevoerd. Ze hebben onder andere het concept uitgewerkt en het logo en de naam
bedacht. Ook hebben ze een moodvideo gemaakt over erfgoed in
Brabant. Hiermee heeft GRUTS verschillende doelgroepen bereikt. Andere studenten hielden zich bezig met de vraag hoe kinderen tussen
de acht en twaalf jaar meer bij erfgoed betrokken kunnen worden. Ze
bedachten een transmediaal concept: ‘Sem op Avontuur’ dat via vlogs,
een online game en een kwartetspel verspreid wordt.

uiteenlopende richtingen (biologen, juristen, architecten, planologen en vastgoed) buigen zich over deze
herbestemming. Ze onderzoeken wat een economisch
rendabele functie zou kunnen zijn waarmee de loods
van de sloop gered kan worden. Zo ontdekte een student biologie dat er een kerkuil in de loods woont. Dit
is een beschermde vogel waar tijdens de verbouwing
rekening mee gehouden moet worden.
KLO O STER MAR I ËNBU R G I N
’ S-HERTO GENB O SCH
In 2016 hebben zeven studenten een horecaconcept bedacht en uitgewerkt voor in het souterrain. Ze studeerden International Lifestyle Studies, Communicatie en
Multimedia Design, Ruimtelijke Ordening en International Leisure Management. Inmiddels is het cafeetje een
plek waar de gebruikers van Mariënburg graag komen.
KLO O STER SINT- CATHA R I NA DA L I N
O O STERHO U T
Twee studenten Communicatie en Multimedia Design
hebben het verhaal van de zusters vertaald naar een
concept. Dit is gebruikt om de klantenkring van de
wijngaard, het wijnhuis en de winkel uit te breiden.
Ook hebben de studenten een logo, huisstijl en website
ontworpen.
DE DRIE-EENHEID I N V EL P
Een young professional van GRUTS heeft een
verkenning gedaan naar de vraag wat voor concept
geschikt is om bezoekers en andere geïnteresseerden
meer informatie te geven en de verhalen te vertellen
over deze bijzondere plek. Ook maakte de starter een
website voor dit complex.
MISSIEKLO O STE R K O STBA A R BL O ED
IN AARLE-RIXTEL
Studenten storten zich op de vraag met welk concept er
meer jongeren bereikt kunnen worden en de verhalen
van het klooster beter vertelt kunnen worden. ■
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Fort Sabina is een fort waar bijna nooit strijd gevoerd is. Toch heeft dit
kustverdedigingswerk levens gered en levens gekost. Nu is het een toeristisch pareltje
waar regelmatig culturele evenementen plaatsvinden, live muziek te beluisteren is en
een rondleiding onder begeleiding van een gids zeer de moeite waard is. Zo blijft de
historie leven op het fort dat in 1811 begon als Fort De Ruijter.

FORT SABINA REDDE LEVENS

Unieke locatie
met historie van
ruim 200 jaar
fotoGrAfie

“IN DIE VRESELIJKE NACHT
ZIJN DE FORTWACHTER EN ZIJN
GEZIN OMGEKOMEN”
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E

en smalle weg leidt nu nog hobbel-debobbel naar de parkeerplaats voor het fort
in Heijningen (gemeente Moerdijk). Het
Poortgebouw geeft toegang tot een groen terras met volop schaduw. De dames en heren
van De Kletsmajoor onthalen bezoekers er
gastvrij en schenken graag een heus Fort-biertje in.
Hans Rodenberg die hier gids is, vertelt dat vooral de
Tripel ‘Grofgeschut’ goed smaakt. Deze gepensioneerde
Dinteloorder geeft sinds een jaar met veel plezier rondleidingen door de verschillende delen van Fort Sabina.
Rond en in het fort organiseert Stichting Fort Sabina.nl
sportieve en ontspannende activiteiten voor families,
vriendengroepen en zakelijke gezelschappen.

Ta H n É K l E I J n

FRANSE TRO EP EN IN ZU I D- NEDER L A ND
Het fort is onderdeel van de Zuiderwaterlinie en van de
Stelling van Willemstad. Napoleon gaf in 1810 opdracht
tot de bouw van dit fort en eentje aan de overkant van
het water, in Ooltgensplaat op Goeree-Overﬂakkee. In
1811 is Fort Sabina opgeleverd. In die periode bevonden
zich veel Franse troepen in Zuid-Nederland. Omdat
de Engelsen tijdens hun Walcherenexpeditie ZuidNederland binnengevallen waren, besloot Napoleon
zijn kustverdediging te versterken. Sabina ligt op een
strategische locatie aan het Volkerak, vlak voor de plek
waar dit water overgaat in het Hollands Diep. De twee
forten moesten voorkomen dat vijandelijke schepen
Holland zouden bereiken.
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S CHU I L P L A AT S T I JD E N S W O I I
Bram Polak woonde als zevenjarige jongen met zijn ouders en vijf
broers en zussen aan de Stadsedijk, een lange dijk met lintbebouwing. De dijk slingert van Helwijk via Oude Molen richting Fijnaart. In
de Tweede Wereldoorlog ligt het deel waaraan het gezin Polak woont
midden in de vuurlinie. “In mei 1940 zijn we daarom bij een oom en
tante op een boerderij in Heijningen gaan wonen.” Er volgden rustige
jaren, maar vanaf 31 oktober 1944 worden Fijnaart en Heijningen
beschoten door de geallieerden. Iedereen die in de directe omgeving
van de dijk woont, wordt ondergebracht op Fort de Hel in Helwijk.
“We zaten daar met honderd man terwijl er maar plek was voor de
helft. Het fort lag te dicht bij Willemstad waar nog veel geschoten
werd en was dus niet veilig. Daarom vertrokken we een dag later
naar Fort Sabina. Mijn vader nam de twee kleintjes aan de hand, mijn
moeder had de jongste op haar arm in een soort draagzak en mijn
twee oudste broers en ik liepen zelf.” Het fort was in allerijl gereed
gemaakt voor evacuees zoals Bram en zijn familie. “Ook mensen
uit Heijningen doken hier onder, we waren met wel 150 man. In de
soldatenkamers lag luzernehooi langs de kanten, daar sliepen we op.
Qua eten was het goed geregeld, we aten stamppot, de ene keer met
uien, de andere dag met wortelen. Maar bestek en servies ontbraken,
niemand had dat vanuit huis meegebracht. Dus aten we bijvoorbeeld
uit zakdoeken. Een vriend van mij, een handige gozer van een jaar of
tien, elfmaakte een vork van hout. Anderen volgden zijn voorbeeld en
toen hadden we iets om mee te eten.” Toen Willemstad op 7 november bevrijd werd, kon iedereen uit het fort weer naar huis. Bram is
altijd in de regio blijven wonen. “Na mijn trouwen hebben we even
in Klundert gewoond. Mijn vrouw komt uit Heijningen dus toen ik de
kans kreeg hier te gaan werken als werkplaatschef in de landbouwmechanisatie, hebben we die met beide handen gegrepen.” Zijn verhaal hangt in de expositieruimte van Fort Sabina, zodat toekomstige
generaties kunnen zien hoe het fort levens gered heeft.
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UITV IN D IN G BRIS AN TG RAN AAT LEIDT
TOT IN G RIJPE N D E V E RBOUWING
Tussen 1880 en 1884 is het fort, vanwege de Vestingwet,
ingrijpend uitgebreid en aangepast in opdracht van
defensie. Vanwege de uitvinding van de Brisantgranaat
dienen de gebouwen bomvrij te zijn. Naast de Tour Modèle werd een bomvrije kazerne gebouwd en er werden
verschillende schuilplaatsen en munitie-opslagruimtes
gecreëerd. Om de gracht te kunnen verdedigen, werden
vier Caponnières gebouwd. Tot slot werd de aarden wal
verhoogd en uitgebreid.
BE TON E N BAKS TE E N
Hans start zijn rondleiding op het hoogste punt van het
fort. Vanaf hier heb je een goed overzicht over de omgeving en de verschillende gebouwen op het complex. We
zien een toren, oftewel de Tour Modèle, het oudste deel
van het fort. “Deze toren is opgetrokken uit prachtige
IJsselsteentjes. Hieraan vast is in latere tijd de kazerne
gebouwd. Over de bouw daarvan deden ze tien jaar,
omdat het steeds verzakte. Dit is zichtbaar aan de rijen
bakstenen in de muren.” Hij wijst: “Die zijn niet overal
gelijk.” Aan de andere kant van de weg staat een vervallen loods die door GRUTS herbestemd wordt.

“NAAST DE BOTENLOODS
STOND EEN
TORPEDOLOODS”
VLEERMU IZ EN
De hoeken van Fort Sabina worden gevormd door
Caponnières. “Dit zijn bunkers die vanuit het fort via
onderaardse gangen te bereiken zijn. Deze bunkers vervingen de open bastions die forten tot die tijd hadden.
Door de uitvinding van de Brisantgranaat was er betere
bescherming nodig.” Omdat vleermuizen in de herfst
en winter de gangen gebruiken om te nestelen, zijn de
Caponnières dan niet te bezichtigen.”
MU NITIEO P SLAGP LAATS
Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw deed het fort
dienst als munitieopslagplaats. Daarna is het verkocht
aan de gemeente Fijnaart en Heijningen. Sinds 1981 is
Staatsbosbeheer de eigenaar. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland gemobiliseerd en waren er op en
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RESTAURATIE LANDHUIS IN PUTTE

G ID S ROD E N BE RG
foto marC BolSIUS

rond het fort ruim duizend militairen gelegerd”, stelt
Hans. “In de wintermaanden ga ik proberen namen en
familieleden te achterhalen, zodat we met hun verhalen tentoonstellingen kunnen inrichten.”
ROL PR O V I N C I E
Stichting Fort Sabina.nl, de gemeente Moerdijk en de
provincie hebben samen een ontwikkelplan opgesteld.
Gedeputeerde Staten heeft daarna 1,5 miljoen euro
bijgedragen aan de herontwikkeling. Duurzaam beheer
en instandhouding van het fort zijn de belangrijkste
doelstellingen van de samenwerkende partijen. Onderhoud- en restauratiewerkzaamheden worden, behalve
door de professionele aannemers, ook uitgevoerd door
de vrijwilligers van de stichting.
KU N ST R O N D H E T FO R T
Fort Sabina is een rijksmonument. In 2018 werd het
huidige Poortgebouw verbouwd zodat er exposities
gehouden kunnen worden. Rond het fort is nu al kunst
te zien vanVivian Heyms. Op platen van acryl tekende
ze het fort tijdens dede watersnoodramp in 1953 .“In die
vreselijke nacht zijn de fortwachter en zijn gezin omgekomen. Hun huis stond buiten het fort en is volledig
weggevaagd, er is zelfs geen stukje fundering teruggevonden.” ■

FORT SABINA • FORTWEG 1, 4794 SC MOERDIJK • WWW.FORTSABINA.NL
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Hans Rodenberg is sinds begin 2017 gids op Fort
Sabina. “Ik verdiep me steeds meer in de geschiedenis van het fort. Vooral het tijdsbeeld en persoonlijke
historische verhalen interesseren me. Het fort laat
zien hoe oorlogsvoering door de jaren heen veranderde. In archieven is dan ook veel terug te vinden
over het fort. Met name die persoonlijke verhalen
lenen zich perfect om tentoon te stellen. Momenteel
hebben we een expositie over de Canadese trooper
Walter Veness. Deze jongeman kwamaan het eind
van de Tweede Wereldoorlog om op het fort tijdens
een vuurgevecht met de Duitsers.” Op de vraag
waarom het behoud van dit fort belangrijk is, antwoordt hij: “Het is een unieke en enorm interessante
plek met een historie van ruim tweehonderd jaar die
veel meer mensen moeten leren kennen.”
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten op Fort Sabina? Volg dan de
facebookpagina van fort Sabina en houd de website
in de gaten: www.fortsabina.nl

Er wordt veel
van Bieduinenhof
gehouden

foto Sara TErBUrg
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ook aan meegeholpen hebt. Dat je kunt zeggen: ik heb
helpen graven voor de riolering, ik weet precies hoe dat
zit. Of: de leiding in mijn kamer heb ik zelf aangelegd.
Dan voelen de bewoners zich ook eigenaar.” Ze is blij
met de betrokkenheid van alle partijen die bijdragen
aan de renovatie en herbestemming. “Het is mooi om te
zien hoe alle partijen begaan zijn met ons project. Het
voelt niet meer alleen als mijn kind, maar als ons kind.
Er wordt veel van Bieduinenhof gehouden.”

“We willen het landhuis weer laten schitteren”, vertelt Katrien Muylaert
over de unieke plek in Putte (gemeente Woensdrecht) waar ze sinds
vijf jaar werkt. “Er moet veel gebeuren, want het tocht, de stookkosten
zijn exorbitant hoog, het sanitair is verouderd en we zijn al meerdere
keren ontruimd omdat er een insect in de rookmelder zat.” Muylaert
is directeur van Stichting Titurel dat kleinschalige dagbesteding
en langdurige zorg biedt aan mensen met autisme, psychische
problematiek of een verstandelijke beperking.

f o t o G r A f i e l o E S Va n d U I J V E n d I J K
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aar werkgever vestigde zich ruim een
kwart eeuw geleden in landhuis Bieduinenhof en in het verderop gelegen gebouw
dat ze de Cluse noemen. Beide liggen op
landgoed Bieduinen. Het landhuis stamt
uit het einde van de negentiende eeuw en
was ooit een bejaardenhuis onder leiding van de franciscanessen uit Oudenbosch. De naam Cluse ter Dunen
verwijst naar de zandverstuivingen op het landgoed. De
Cluse was vanaf de jaren zestig een retraite- en vakantiehuis voor zusters die terugkeerden van de missie.
BE WON E RS WE RKE N M E E
Half september 2018 staat de directrice op het punt om
de definitieve plannen in te dienen bij de gemeente. “Er
is een wijziging van het bestemmingsplan nodig voor
we mogen starten. We hopen medio 2019 te beginnen
met de bouw. In het voorjaar volgt de verhuizing van
onze cliënten naar de nieuwbouw. Hier nemen we de
tijd voor, omdat het voor veel cliënten een grote stap is.
In de zomer van 2020 zou de renovatie van het monumentale hoofdgebouw kunnen beginnen.” Bewoners
worden zoveel mogelijk betrokken bij de planfase en
uitvoering. “Ze denken mee, zijn bij de presentaties
van de architect geweest en straks tijdens de uitvoering werken ze ook mee. Het is per slot van rekening
hún huis: zij wonen er. Hoe mooi is het als je daar zelf

HET WAS EEN P U Z ZEL
Er ging heel wat onderzoek vooraf aan de planfase.
“Het was een puzzel, omdat Bieduinenhof een rijksmonument is op een landgoed met cultuurhistorische
waarde. We moeten ons aan verschillende voorwaarden en richtlijnen houden en dat vergt uitzoekwerk.
Ik ben op zoek gegaan naar expertise en kwam via-via
bij de provincie Noord-Brabant terecht. We zijn een
project van de Erfgoedfabriek geworden en dat was
erg helpend: alle betrokken partijen werden bij elkaar
gebracht zodat er recht gedaan kon worden aan de verschillende perspectieven. Ook kwam er meer expertise
beschikbaar. Zo brengt de provincie ruimtelijke expertise in waar het de mogelijke natuurcompensatieplicht
betreft. Daarnaast heeft de provincie aangeboden een
parkplan te laten opstellen voor een optimale ruimtelijke afstemming tussen gebouwen en park en de
invulling daarvan.
GEFASEERDE U ITVO ERING
De verbouwing, renovatie en nieuwbouw worden in
fases uitgevoerd. “Het eerste project is voltooid. We
hebben het dierenverblijf omgebouwd naar werkplaats
en leslokaal. Medewerkers en bewoners hebben dit met
de hulp van een aannemer uitgevoerd.” Het resultaat
is een praktisch gebouwtje met twee ruimten. Binnen
bekwamen cliënten zich in verschillende ambachten
zoals keramiek en textiel. “En kijk, dit hartje op de
toiletdeur is door een bewoner gemaakt onder begeleiding van een timmerman. En straks komt er in de villa
ook een winkel, waar we de kunstobjecten van cliënten
gaan verkopen.”
NIEU WE WO O NEENHEDEN O P DE CLU SE
Titurel heeft ook de Cluse laten slopen. “Op exact dezelfde plek komen wooneenheden voor twee keer acht
personen. Hier vestigen we bewoners die gebaat zijn bij
een prikkelarme omgeving die rustig en voorspelbaar
is.” Het landhuis zal na de renovatie geen woonfunctie meer hebben. “De bewoners die hier nu wonen en
straks in de nieuwbouw bij het landhuis gaan wonen,
krijgen juist energie van wat meer reuring, van gedoseerd contact met mensen van buiten.”

VAN VAKANTIEHU I S NA A R ZO R G CO M PL EX
Eind negentiende eeuw kwamen veel rijke industriëlen en ondernemers uit België naar de Brabantse Wal om hun vrije tijd door te
brengen. Diverse landhuizen in dit gebied stammen uit die periode.
Bieduinenhof is gebouwd voor de Antwerpse houtvester Servais. Het
stamt uit 1883. Het ligt aan het einde van een oprijlaan die door een
bos voert. Het landhuis en de bijbehorende gronden liggen op landgoed Bieduinen. Het landgoed is een heerlijke plek om te wandelen
en is onderdeel van grenspark Kalmthoutse Heide. De Brabantse Wal
die het landgoed doorkruist, vormt een opvallend element in het
landschap. Met hoogteverschillen tot twintig meter vormt het de
overgang tussen de hooggelegen zandgronden en de lagergelegen
kleigronden van de provincie Zeeland. In 1956 kocht de familie Van
Mierlo het complex. Tot 1987 boden zusters er verschillende vormen
van zorg. Ook werd het landhuis uitgebreid met aanbouwen en een
kapel.
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“WE WILLEN HET LANDHUIS
WEER LATEN SCHITTEREN”

WOENSDRECHT

U ITB U NDIGE GEVEL
Katrien kijkt enorm uit naar de nieuwe functies van
‘haar’ landhuis dat verschillende gevels heeft gehad.
Rond 1900 was Art Deco hip. De sobere gevel van het
landhuis werd vervangen door een uitbundiger variant.
Ook werd er een verdieping op gezet. “Die noemen we
de bonbonnière.” De familie Van Mierlo bracht de gevel
weer terug in de oorspronkelijke staat. “Wij willen
terug naar de staat van pracht van net voor de Tweede
Wereldoorlog.” Dat betekent dat er versieringen bij
gaan komen. “We streven ernaar om de art-decoplint
met ramen en kozijnen terug te plaatsen en te schilderen in de oorspronkelijke kleuren. In het landhuis
starten we een theeschenkerij. We zoeken aansluiting
bij fiets- en wandelroutes om gasten te trekken die
iets willen drinken. Boven komen activiteitenruimtes
voor houtbewerking en potten bakken. Ook de klas en
de mattenweverij brengen we onder in het landhuis.”
In de klas volgen bewoners en mensen van de dagbesteding uiteenlopende lessen op maat: van Japans tot
verkeersles en leren lezen en schrijven. In het landhuis
komen ook vergaderfaciliteiten. “We zoeken nog naar
de juiste manier om het monument, net als de zorgwoningen, duurzaam en energiezuinig te maken.”
DE TO REN
De toren wordt vrijgemaakt door de aanbouwtjes uit
de jaren vijftig te verwijderen. Dit zal de toren een nog
mooiere blikvanger maken. “Tijdens het historisch
onderzoek bleek dat de oprijlaan oorspronkelijk niet
uitkwam op de toren, zoals nu, maar uitkwam bij de
deur aan de lange zijde van het landhuis. Die is waarschijnlijk verplaatst toen het kerkhof aangelegd werd.
De kapel die in de jaren zestig gebouwd is, behouden
we ook. Met een nieuwe glazen gang verbinden we die
met het landhuis.”
DE B RAB ANTSE WAL
Ook aan het bos dat bij het landhuis hoort, is al veel gedaan. “Zieke bomen zijn gekapt en het landhuis is vrijgemaakt. Er stond veel groen te dicht op het landhuis.
Nu kun je weer zien hoe mooi het is als je aan komt
rijden. Om het landhuis heen is een parkstructuur aangebracht. Er zijn meer open ruimtes en dus meer licht.
Vrijwilligers helpen bij het onderhoud en we werken
samen met de reclassering.” Sinds het grootschalige onderhoud aan het bos is de unieke lanenstructuur weer
zichtbaar. Wandelaars komen graag op Bieduinen, met
of zonder hond. Ze betreden het terrein van Stichting
Titurel niet. “We laten nu gedoseerd publiek toe, voor
rondleidingen en als we exposities houden of faciliteren.” Zo gaat Stichting Titurel steeds meer verbindingen
leggen met de samenleving. “Het is goed voor onze
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B LIJ E B EWO NERS
Niet alleen de medewerkers van Titurel zijn blij met hun werkplek,
bewoners genieten er ook enorm van. Zo noemt Frank de villa het
Mozarthuis, het gebouw doet hem aan muziek denken en aan gezelligheid waar hij zelf ook zo van houdt. Jolanda houdt van bloemen,
in het voorjaar plukt ze het ene na het andere veldboeket. Toon is
meer een herfstmens. Kastanjes rapen is een geliefde bezigheid van
hem. Hij deelt ze uit aan andere bewoners en de keuken verwerkt ze
in gerechten. Ook Sander verzamelt graag noten, ’s avonds snoept hij
van de beukennootjes die hij overdag gevonden heeft. Laurens voelt
zich de boswachter van het landgoed. Hij werkt met hart en ziel aan
het onderhoud van de tuin en het bos. Ouders van een toekomstige
bewoner vinden het fijn dat hun zoon straks meer buiten kan leven.
Bos brengt hem rust. En dat is toch iets wat je iedereen gunt?

bewoners om contact te hebben met de buitenwereld.
De ene kan dat binnen onze eigen beschutte omgeving,
maar we hebben ook bewoners die vrijwilligerswerk
doen bij het verzorgingstehuis in het dorp. Dit soort
activiteiten maakt dat ze zich waardevol voelen en dat
is ontzettend belangrijk. Het is ook mooi om te zien hoe
we gedragen worden door de gemeenschap. Voor mij
zijn dat de feestjes van mijn werk.” ■

LANDGOED BIEDUINEN • PUTSEWEG 44 • 4645 RK PUTTE
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MOOIE PLEK VOOR HORECA, WONEN EN ZORG

“IK HEB RESPECT
VOOR DE
ZUSTERS, HUN
WERK EN
DIT PAND”

Mariadal, stille
oase in hartje
Roosendaal
“Zit ik hier al zes jaar?” Culinair entertainer Peter
Kesseler valt nog net niet van zijn stoel van verbazing.
“Nou, inderdaad, de zusters vertrokken eind 2011
en een paar maanden daarna streek ik hier neer
op verzoek van Stichting Mariadal. Het plan was
dat ik twee jaar zou blijven.” Peter woont en werkt
vanuit het complex Mariadal in Roosendaal. Het
voormalige klooster en opleidingsinstituut huist in een
imposant gemetseld pand uit 1934 aan een smalle
eenrichtingstraat middenin een woonwijk in het
centrum van de stad. Een oase van stilte, noemt Peter
het. “En dat midden in de stad, heel bijzonder.”

f o t o G r A f i e l o E S Va n d U I J V E n d I J K
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D

e laatste franciscanessen die het klooster
verlieten, verhuisden naar klooster Mariastede in woonzorgcentrum St. Elisabeth in Roosendaal. Sindsdien bevolken
verschillende bedrijven en organisaties
zoals een kinderdagverblijf, een heemkundekring, een modeltreinenvereniging en Stichting
Vluchtelingenwerk het gebouw. “En mijn bedrijf Peter
Kesseler Catering”, vult Peter aan, “ik fungeer als conciërge en woon hier zodat het pand ’s nachts niet leeg
staat. Ook gebruik ik de keuken en opslagruimten. In
de kapel, de vergaderruimten en de tuin zorg ik voor
eten en drinken bij vergaderingen, lezingen en andere
bijeenkomsten. En af en toe voor een bruiloft.” De kok
woont in de ruimten waar de administratie gedaan
werd. Zijn favoriete plek is de kapel. “De akoestiek in de
kapel is fantastisch. Als je daar cello of viool speelt, man
man man, wat klinkt dat prachtig.”
VEEL B ETEKEND VO O R DE R EG I O
Peter is een bekende ondernemer in Roosendaal. Hij
had jarenlang een theaterrestaurant en organiseerde
diverse muzikale en culturele evenementen. “Ik heb
het idee dat de zusters schrokken toen ze hoorden dat
ik hier kwam wonen. Ze hebben me waarschijnlijk
gegoogled en video’s van hardcore festivals gezien.” En
met een knipoog gaat hij verder: “Maar ik heb ook veel
klassieke optredens gefaciliteerd hoor.” In de praktijk
bleken ze het prima met elkaar te kunnen vinden, de
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“DE AKOESTIEK IN DE
KAPEL IS FANTASTISCH”
slow food kok en de zusters. “Ik heb respect voor hen,
voor hun werk en dit pand. De zusters hebben veel
betekend voor deze regio. Tussen de oorlogen en na de
Tweede Wereldoorlog waren de zorg en scholing hier
onder de maat. Daar hebben zij iets aan gedaan.” Peter
kookt vooral op locatie. “Zoals midden in de Biesbosch
en ik ben kok bij de theatertour van Guus Meeuwis.”
W E H O UD E N H E T G E B O UW IN E RE
In 2013 kocht de provincie Noord-Brabant klooster
Mariadal inclusief de stilte-, moes- en recreatietuin. Het
complex wordt verkocht aan aannemer BVR Groep uit
Roosendaal onder voorwaarde van een onherroepelijk
bestemmingsplan. Dat zal naar verwachting eind 2019
het geval zijn. BVR Groep zal er een mix van wonen,
zorgen en horeca gaan creëren. In de kapel komen een
restaurant en ruimte voor culturele en maatschappelijke functies. Theo Klijn, hoofd vastgoedontwikkeling
bij BVR Groep vertelt: “We plaatsen aan de tuinzijde een

ROOSENDAAL

nieuwe entree. Dit wordt een glazen serre die we tegen
de kapel aan plaatsen. Hiermee houden we het gebouw
in ere. Op dit moment zijn we bezig om de formule te
ontwikkelen voor het restaurant. De invulling hiervan
moet recht doen aan de vroegere functie van het complex. Om een voorbeeld te geven: een bruiloft vieren
gaat zeker kunnen, maar een housefeest niet.” Het
onderzoek richt zich ook op het vinden van passende
culturele en maatschappelijke activiteiten. “Mariadal
is bijvoorbeeld een mooie locatie voor foto-exposities.”
Voor het zorghuis heeft BVR Groep een intentieovereenkomst gesloten met Woonzorgcentrum St. Elisabeth.
Ook worden er ongeveer vijftig nieuwe woningen naast
het klooster gebouwd.
D E KL OOS TE RTUIN
BVR Groep gaat in de tuin een Stroomgaard aanleggen.
Dit is een proeftuin voor innovaties op het gebied van
energietransitie en duurzaamheid. Er komen bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken en een WKO (warmtekoude opslag) voor de woningen en het klooster. In
het washok van Mariadal is nu al een knap staaltje
duurzaamheid te zien: een bijzondere droogmachine
uit 1934. “Het hele pand is onderkelderd. Onder de
droogmachine staat de verwarmingsketel, de warmte
DE ZU STERS VAN MARIADAL
Klooster Mariadal was decennialang een opleidingsinstituut voor Brabantse zusteronderwijzeressen.
De franciscanessen richten zich traditiegetrouw op
onderwijs en zorg. Ze leidden postulanten en novicen op. Postulanten zijn vrouwen die streven naar
een religieus leven, dus die serieus overwegen het
klooster in te gaan. Novicen waren veelal boerendochters die binnen het religieuze leven voorbereid
werden om in Brabant en ver daarbuiten te onderwijzen. Oud-leerlingen van Mariadal hebben onder
andere les gegeven op de Nederlandse Antillen en
in Suriname. Deze congregatie van franciscanessen
leeft volgens de regels van Franciscus van Assisi. Hij
wilde een orde stichten van mannen en vrouwen die
niet intreden, maar in de wereld blijven. Toch zetten
velen van hen de stap het klooster in. De kloostergemeenschappen die ontstaan, richten zich op pastoraal maatschappelijk werk. Hierin past het geven van
onderwijs goed. Franciscus wil altijd de mindere zijn,
hij focust op verzoening, eenheid en nederigheid. De
zusters van Mariadal onderwezen op twee scholen.
Eentje ligt binnen de muren, een andere vlakbij.
Deze bereikten ze via een onderaardse gang. Ook de
administratieve taken werden binnen het klooster
uitgevoerd.
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die daaraf kwam droogde de was”, legt Peter uit. Verder
wordt de tuin opgeknapt en komt er een doorgang voor
horecagasten die van de parkeerplaats in de Stroomgaard naar het restaurant lopen. “De tuin wordt van de
eigenaren van het klooster. Door het creëren van een
waterpartij maken we een fysieke barrière tussen de
‘private’ tuin en het gedeelte dat meer openbaar is.” De
tuin is monumentaal en heeft een unieke indeling met
een aantal beschermde bomen en planten. De tuin is
uniek, omdat het in een gebied ligt dat enorm verstedelijkt is. Er waren een moestuin en een boomgaard. Een
aantal fruitbomen is bewaard gebleven.
WO NEN O P HET WASHO K
Peter is blij dat BVR Groep de herbestemming gaat
uitvoeren. “Ik was betrokken bij hun plannen en ben enthousiast dat er horeca in de kapel komt.” Als de renovatie en herinrichting starten, zal hij op zoek moeten naar
een andere woning. “Inderdaad, maar ik zou ook graag
wonen in een van de appartementen die boven het washok komen. Die krijgen ruime balkons waar veel zon op
staat. Bovendien kun je met oud en nieuw het vuurwerk
boven de stad goed zien. Dat lijkt me prachtig.” ■
MARIADAL • VINCENTIUSSTRAAT 5 • 4701 LM ROOSENDAAL • WWW.MARIADAL.NL
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Broodschotel

uster Veronica deelde onderstaand
recept: “Dat de zusters in eenvoud leven,
maar wel genieten van de dagelijkse kost
blijkt uit dit recept. ‘Wees zuinig met wat
je hebt’ is hun devies, dus ook oud brood wordt
niet weggegooid. Dit heerlijke nagerecht wordt
al meer dan vijftig jaar op dezelfde wijze klaargemaakt. Bij een feestelijke gelegenheid wordt er
wat drank gebruikt om de rozijnen te weken. Met
als resultaat een prachtig smaakvol dessert dat
niet zou misstaan op het kerstmenu.”
I N G R E D I Ë N T E N V O O R 1 5 PE RS ON E N
• 1 oud wit brood in sneetjes
• 8 eieren
• 750 cl lauwe melk
• Appelmoes
• 200 gr rozijnen
• Flinke scheut Amaretto
• Wat boter
• Kaneelsuiker
BE R E I D E N
• Laat de rozijnen een half uur weken in lauw
water. Giet ze af en schenk de Amaretto eroverheen.
• Neem twee grote vuurvaste glazen schalen en
besmeer die met boter.
• Klop de eieren los en roer de lauwe melk erdoorheen. Week hierin de sneetjes brood.
• Schep een laagje appelmoes in de schalen afgewisseld met een laagje geweekt brood en wat
rozijnen.
• Herhaal dit en eindig met een laag geweekt
brood.
• Knip de korsten in.
• Bestrooi met paneermeel.
• Sprenkel tot slot gesmolten boter over het
paneermeel.
• In een matig warme oven van ongeveer 150
graden laten garen tot de korst goudbruin is.
Met dank aan zuster Veronica. ■

met
appelmoes

EINDELIJK NAAR OUDENBOSCH

Religieus erfgoed
op zijn mooist
Dan woon je al 22 jaar in de provincie Noord-Brabant, heb je een gezonde interesse in geschiedenis, erfgoed en
religie, is Rome een van jouw favoriete vakantiebestemmingen en constateer je dat je nog nooit in Oudenbosch bent
geweest. Het moest vast zo zijn. Ik maak een magazine voor de Erfgoedfabriek, besluit de regio West-Brabant op
me te nemen en dan blijkt dat Oudenbosch op de lijst met te bezoeken locaties staat. Komt het toch nog goed.
fotoGrAfie ramon mangold
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at weet ik over Oudenbosch,
vraag ik me voor mijn bezoek
af. Dat er een kopie van de SintPietersbasiliek uit Rome staat.
Hoe imposant zou deze basiliek
zijn? Wat voor religieus erfgoed
heeft dit dorp nog meer en waar houdt de Erfgoedfabriek zich mee bezig? Ik duik in het verleden van
Oudenbosch en vind veel informatie over religieuze
gebouwen. En pagina’s vol foto’s. De statige gevel van
de kapel Saint-Louis valt me op, veel kleiner dan die
van de basiliek, maar minstens even mooi. De kapel ligt
aan een rechthoekig plein, een cour, waaraan mensen
lijken te wonen. Dat moet wel een bijzondere plek zijn.
Ik stuit ook op het voormalige pensionaat Sint-Anna
dat tijdelijk bewoond wordt en eigendom is van de gemeente. Het deed een periode dienst als gemeentehuis.
In de kapel werden toen huwelijken voltrokken.

markeren. Hoewel vele malen kleiner dan het origineel
in Rome, maakt ook deze koepel dat ik me een klein
onderdeeltje voel van een enorme wereld. Nadat ik me
in de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara een
half uur vergaapt heb aan de beelden, schilderijen en
het gemarmerde beton, wandel ik naar de kapel SaintLouis. Het omsloten plein waaraan het ligt, is inderdaad
prachtig en heerlijk rustig. Het internaat Saint-Louis
is omgevormd tot woningen. Hierin wonen is ongetwijfeld prettig. Met mooi weer spelen kinderen veilig
buiten, net zoals de internaatkinderen dat hier vroeger
deden. En altijd is er het zicht op de romaanse gevel van
de kapel. Het interieur is velen malen soberder dan dat
van de basiliek, maar juist daardoor vallen de mooie details goed op. Er ligt geen stenen vloer, maar een soort
zeil of linoleum. Dat komt de akoestiek ten goede. Geen
wonder dat de Matthäus-Passion hier elk jaar de kapel
vol trekt met luisteraars.

P RET T I G W O N E N A A N E E N COUR
De basiliek trekt aan me, ik ben zo benieuwd hoe klein
ik me zal voelen als ik onder de koepel sta. Ik rijd per
auto Oudenbosch binnen en zie haar vrijwel direct. De
gevel en koepel rijzen op boven de moderne tweekappers van oranje baksteen, die het begin van het dorp

E E N UN IE K PROJE CT
Het centrum van Oudenbosch is een omvangrijk
herbestemmingsproject. Het gaat om meerdere (deels)
leegstaande panden aan beide kanten van de Markt,
de centrale weg die midden door het dorp loopt. De
provincie realiseert hier met haar partners, aannemer

van Agtmaal, de gemeente Halderberge en woningcorporatie Woonkwartier, duurzaam behoud en herbestemming van religieuze panden. In juli 2018 tekenden
de vier partners een samenwerkingsovereenkomst. De
provincie investeert 4,5 miljoen euro in het totaalproject van 23 miljoen waarvan een deel al uitgevoerd is
een deel de komende jaren uitgevoerd gaat worden.
De nieuwe functies moeten voor voldoende inkomsten zorgen voor het onderhoud en behoud van het
cultureel erfgoed. De herbestemming zal een bijdrage
leveren aan het aantrekkelijker maken van het centrum van Oudenbosch en een positief effect hebben
op het behoud van functies in de kernen van Brabant.
Zo wordt de kapel van Saint-Louis onderdeel van een
cluster voor culturele organisaties en musea. Andere
gebouwen krijgen een woonbestemming met zowel
koop- als sociale huurwoningen. De prachtige kapel is
de parel binnen deze herontwikkeling. Daarnaast zijn
de Mariaschool, de muziekschool, het pensionaat SintAnna (met kapel), de pastorie en Markt 68 onderdeel
van het project.
WILLEM HELLEMO NS EN ZIJ N LIEFDE
VO O R RO ME
Terug naar mijn ontdekkingstocht. Ik wil graag weten
hoe het komt dat er zoveel katholiek erfgoed in zo’n
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“DE NIEUWE FUNCTIES
MOETEN VOOR VOLDOENDE
INKOMSTEN ZORGEN VOOR HET
ONDERHOUD EN BEHOUD
VAN HET CULTUREEL ERFGOED”
klein dorp staat? Oudenbosch telt nu dertienduizend
inwoners. Eind negentiende eeuw, toen de meeste
complexen in Oudenbosch verrezen, waren dat er
slechts drie- tot vierduizend. Ik lees dat er veel onderwijs gegeven is door katholieke broeders. De eerste
broeder die hiermee begon, was Roosendaler Willem
Hellemons geboren in 1810. De kerk stuurde hem als
jonge broeder vanuit het cisterciënzerklooster in het
Belgische Bornem naar Rome voor een opleiding tot
priester. Hij vond de stad en vooral haar religieuze gebouwen prachtig. Hellemons werd in 1836 kapelaan in
Oudenbosch en vier jaar later pastoor. In 1840 stichtte
hij een kloosterorde met als doel het onderwijzen van
de jeugd. De congregatie werkte en woonde in het pand
De Drie Koningen aan de Markt. Omdat er ook jongens
van buiten het dorp opgeleid werden, startte de pastoor
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het internaat Saint-Louis. De jaren erna werden hier
verschillende gebouwen bij geplaatst. De cour ontstond
door de bouw van de Mariabouw, de Vincentiusbouw
en de Aloysiusbouw. De rechthoek die deze panden
vormden, werd afgesloten met de bouw van de kapel
in 1865. Getekend door een tekenleraar en een broeder
en gebaseerd op de neobarok die Hellemons in Rome zo
aansprak. De koepel is in 1889 aan de kapel toegevoegd.
O NDERWIJ S VO O R KERMISKINDEREN
Een gesprek met Jacco Snepvangers, directeur van aannemersbedrijf Van Agtmaal, maakt me nog iets wijzer.
Van Agtmaal is sinds 1933 in Oudenbosch gevestigd.
“Het zou eeuwig zonde zijn als je dit cultureel erfgoed
uit het dorp zou halen. Oudenbosch is er groot mee geworden en bovendien zijn het prachtige gebouwen. De
broeders en nonnen die in de complexen woonden en
werkten, hebben enorm veel voor de ontwikkeling van
de zorg en onderwijs in het dorp en ver daarbuiten betekent. Saint-Louis bijvoorbeeld, was een internaat voor
schippers- en kermiskinderen. Het betekende iets als je
naar dit vooraanstaande instituut mocht.” De broeders
van Saint-Louis gaven verschillende soorten onderwijs:
lagere school, nijverheidsschool, ulo en mulo, hbs en de
bisschoppelijke kweekschool. De scholen stonden goed
aangeschreven en trokken steeds meer leerlingen. Op
het hoogtepunt in 1960 telde het internaat vijftienhonderd leerlingen en tweehonderdvijftig broeders. De
congregatie beheerde ook scholen op andere plaatsen
in Nederland en in het buitenland. Na 1960 liep het
aantal leerlingen en broeders terug. In 2011 verhuisden
de laatste broeders naar een woon-zorgcomplex.
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Z INKEN DAK KEERT TER U G
Van Agtmaal restaureert en verbouwt de kapel en
verkoopt deze daarna aan de gemeente. Directeur
Snepvangers vertelt: “Ik ben hier opgegroeid. Van mijn
elfde tot mijn dertiende was ik acoliet in de Pauluskerk
en daarna tot mijn 23e bij de Broeders van Saint-Louis.
Ik ken de kapel dus als mijn broekzak.” De kapelzaal
van Saint-Louis fungeert nog als religieus instituut. “De
broeders maken gebruik van de kapel tijdens speciale
diensten zoals bij een overlijden, een bruiloft of een
conferentie. Momenteel wordt de kapelzaal gerestaureerd. We doen zo min mogelijk aan de inrichting zodat
de akoestiek gelijk blijft. De buitenkant herstellen we
in oude luister. Er komt bijvoorbeeld weer een zinken
dak op. In het souterrain komen ruimtes voor culturele organisaties en musea.” Ook Markt 68 is in het
bezit van de aannemer. “We realiseren hierin nu drie
appartementen. Bewoners bepalen zelf de indeling.
Dit gebouw noemden we vroeger het voorhuis van de
broeders. Als je je moest melden – omdat je acoliet was
of voor bijles kwam – dan belde je aan. De broeder van
dienst deed dan open en zorgde dat je terechtkwam bij
wie je moest zijn.” Mede dankzij de investering door de
provincie, blijven dit soort verhalen en de gebouwen
waarin ze zich afspeelden levend. En ik? Ik kom zeker
nog eens terug, want zoveel religieus erfgoed vind je
maar op één plek: in Oudebosch. ■

CENTRUM OUDENBOSCH • MARKT 38 • 4731 HP OUDENBOSCH • WWW.HARTELIJKHALDERBERGE.NL
BENIEUWD NAAR DE PRACHT VAN OUDENBOSCH? LOOP DAN HET PARELPAD: WWW.PARELPAD.NL
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ovendonk ligt op een groen, parkachtig
terrein met lanen die deels bebouwd zijn
met woningen. Als je om het complex heen
wandelt, zie je hoe groot het is. Binnen
waan je je in vroegere tijden. De originele
tegels zijn goed behouden en dat geldt ook
voor het glas in lood en de houten lambriseringen.
Vanuit de brasserie heb je mooi zicht op de oprijlaan en
begrijp je goed waarom monniken hier ooit een uithof
stichtten.

UNIEK COMPLEX IN EEN PRACHTIGE OMGEVING

Hotel naast
priesteropleiding
in Bovendonk
Overnachten, dineren of vergaderen in een voormalig klooster? In Hoeven kan het. In voormalig klooster Bovendonk
zijn een conferentiecentrum en een hotel gevestigd. De 48 kamers, 19 zalen, een brasserie en de prachtige
omgeving maken het een aangename plek voor zakelijke en privé-activiteiten. Daarnaast heeft een deel van het
complex nog altijd een religieuze functie in de vorm van een deeltijdopleiding voor priesters en diakenen.
fotoGrAfie ramon mangold
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DE TACHTIGJ ARIGE O O RLO G
Gerard de Rooij zit in het bestuur van Stichting Bovendonk die het complex beheert en exploiteert.
“Bovendonk is een uniek complex in een prachtige
omgeving. Het klooster speelt sinds de stichting in 1282
een grote rol in het ontginnen van deze regio.” In dat
jaar richtten monniken van de Sint-Bernardusabdij
uit het Belgische Hemiksen in Bovendonk een uithof
op. Een uithof is een klooster- of abdijboerderij op een
hoger gelegen deel in het landschap van waaruit de
landerijen die bij de orde hoorden, bewerkt werden. In
het geval van Bovendonk waren de gronden te drassig voor landbouw en moesten ze eerst ontgonnen en
ingepolderd worden. Het ging in die periode goed met
het klooster want de landerijen leverden veel op. Maar
tijdens de Tachtigjarige Oorlog brandde het complex
tot de grond toe af. In 1596 wordt het herbouwd.
EXP O SITIERU IMTE EN EEN AU DITO RIU M
Terug naar het heden: hoewel er volop bedrijvigheid is
in het complex, wordt een deel nog niet gebruikt. “We
hebben inderdaad nog veel meer plannen. De zolders
van de zuidelijke vleugel staan nog leeg. Hier willen
we een expositieruimte gaan creëren, waar we bijvoorbeeld de historie van Hoeven uit de doeken doen. Daarvoor moet het houten spantendak geïsoleerd worden.
Ook willen we een lift installeren voor bezoekers om
eten vanuit de keuken naar boven te kunnen vervoeren. We willen op de zolder van de zuidelijke vleugel –

DU U RZ AAMHEID
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in het behoud van het complex. Stichting Bovendonk beschikt
over het Gouden Green Key Certificaat. Dit is een
internationaal keurmerk voor duurzame ondernemingen in de vrijetijds- en recreatiebranche. Zo zuivert
klooster Bovendonk haar eigen water, liggen gasten
hier tussen biologisch bedlinnen en werken er mensen met een arbeidsbeperking. Led- en spaarlampen
zorgen voor verlichting door het gehele pand.

P RIESTER WO RDE N I N DEELTI JD
Het huidige complex Bovendonk stamt uit 1908. Architect Pierre
(Petrus J.H.) Cuypers was de architect. Hij ontwierp ook het centraal
station en rijksmuseum in Amsterdam. De bijbehorende kerk uit 1923
is van de hand van zijn zoon Joseph Cuypers. Het seminariehuis en
het bisschopshuis, die onderdeel waren van het originele complex,
maakten plaats voor een neogotisch gebouw met een conferentiecentrum en de priester- en diakenopleiding Bovendonk. Het seminarie werd steeds kleiner. Vanaf 1976 stond het gebouw elf jaar leeg.
“Studenten gingen vanaf dat moment naar de theologische faculteit
in Tilburg”, vertelt Gerard. Het complex raakte vervallen. Bewoners
van Hoeven ergerden zich er groen en geel aan en besloten onder
leiding van priester Toon Hommel de boel op te knappen. Hierna
vestigden verenigingen zich in het pand en stichtte Toon Hommel
er een religieuze leefgemeenschap. Hieruit ontstond in 1983 een
nieuwe priesteropleiding voor mannen die op latere leeftijd hun
roeping vinden in het geloof en diaken of priester willen worden.

naast een expositieruimte – namelijk ook een auditorium inrichten, zodat we meer grote groepen kunnen
ontvangen voor conferenties met eventueel een diner.
Nu kunnen we vierhonderd personen tegelijk kwijt in
de huidige zalen, met een auditorium erbij wel vijfhonderd.” De subsidieaanvragen voor de expositieruimte
en het auditorium zijn al ingediend.
Stichting Bovendonk zet de komende jaren in op
meer toerisme en daarom zal het complex uiteindelijk
de naam Uythof Bovendonk krijgen. “In de volksmond
zal het altijd Bovendonk blijven, maar we vinden het
een passende naam om mee naar buiten te treden en
om toeristen van buiten de provincie te trekken.” Gerard ziet al voor zich hoe toeristen na “een bezoek aan
het centrum van Oudenbosch (op vijf minuten rijden)
op Bovendonk komen eten.” ■

KLOOSTER BOVENDONK • HOFSTRAAT 8 • 4741 AK HOEVEN • WWW.BOVENDONK.NL
HET HELE JAAR DOOR VINDEN ER RONDLEIDINGEN PLAATS.
KIJK VOOR INFORMATIE OP WWW.BOVENDONK.NL/RONDLEIDINGEN
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Wonen, werken of op stap gaan in een voormalige bierbrouwerij? In het Brouwhuis in Breda
kan het. De herbestemming van de De Drie Hoefijzers is voltooid. Het resultaat mag er wezen:
de nieuwe elementen zijn vol eerbied verweven met de historische. Arthur Teuwen en Roland
Rasenberg van TTRR stopten hun ziel en zaligheid in deze herbestemming van cultureel erfgoed.

BROUWHUIS BREDA

“AL VOOR DE RENOVATIE HADDEN
WE 850 VIERKANTE METER
KANTOORRUIMTE VERHUURD,
ALLEEN OP BASIS VAN RONDLEIDINGEN DOOR DE CHAOS”

Er is een
wachtlijst voor
de kantoren
f o t o G r A f i e l o E S Va n d U I J V E n d I J K

D

e provincie Noord-Brabant investeerde 1,37
miljoen euro in dit complex. Ook het Nationaal Restauratiefonds en de gemeente
Breda hebben een bedrag geleend. In
totaal hebben de drie partijen 4,11 miljoen
euro ter beschikking gesteld voor het
behoud en herbestemming van het Brouwhuis.
O P KO MENDE INDU STRIE IN B RAB ANT
Het Brouwhuis ligt in de Spoorzone. Dit gebied rond het
station Breda Centraal omvat de wijken Drie Hoefijzers,
Belcrum en Liniekwartier. Een korte wandeling brengt
de bezoeker binnen een kwartier naar stadspark
Valkenberg en De Grote Markt. Omdat het Brouwhuis
zo centraal ligt, kozen de eigenaren voor een herbestemming met meerdere functies: wonen, werken en
vrije tijd. Het kantoor, de fabriek en de trekschoorsteen
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die samen de herbestemmingslocatie vormen, zijn
unieke voorbeelden van een industriële ontwikkeling
in een spoorzone. De locatie was kenmerkend voor de
opkomende industrie in Brabant. Aan het eind van de
negentiende eeuw raakte de provincie op steeds meer
plekken geïndustrialiseerd.
HISTO RIE B EHO U DEN
“Voor Roland en mij is dit het derde complex dat we
herbestemd hebben. We zijn er ooit als hobby mee gestart”, vertelt Arthur. Ze kochten de locatie, renoveerden
de panden en zorgden voor huurders voor de kantoren,
woningen en het horecadeel. “Voor ik in de herbestemming stapte, had ik een adviesbedrijf in verzekeringen
voor het mkb. Ik ben nu nog als freelancer in mijn oude
bedrijf actief.” Zijn hart ligt overduidelijk bij herbestemmen. “Inderdaad, ik vind het belangrijk om historie te
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“LIEFHEBBERS VAN ARCHITECTUUR
KUNNEN IN HET BROUWHUIS
HUN HART OPHALEN”

behouden. Oude gebouwen vind ik erg mooi en uitdagend. Ik vergelijk ze weleens met auto’s: als je een oude
auto koopt, weet je ook niet wat je onder de motorkap
gaat vinden.” Dat behouden van de historie is in het
Brouwhuis bijzonder goed gelukt. Bij horecazaak Beers
& Barrels kun je bijvoorbeeld eten en drinken aan en
onder de originele brouwketels en ook in de kantoren
zijn historische elementen nog volop aanwezig.
OP D E WA C H T LI JST V O O R E EN KAN TOOR
Vooral bedrijven met een grote creatieve component
vestigen zich graag in de voormalige brouwerij. Zo vind
je hier een kledinggroothandel, een verkoopsite voor
vliegtickets, een reisbureau voor het hogere segment
en een architectenbureau. “In het ketelhuis zit een reclamebureau dat voor biermerken werkt. De lichstraat
boven deze ruimte hebben we vernieuwd zodat er voldoende daglicht binnenkomt om aangenaam te kunnen werken. In de machinekamer waar een kledinggroothandel zit, hebben we een lichtstraat geplaatst
waar er voorheen ooit ook een zat. Dat ontdekten we
tijdens de renovatie. Al voor de renovatie hadden we
850 vierkante meter kantoorruimte verhuurd, alleen op
basis van rondleidingen door de chaos”, vertelt Arthur
trots. “En nu hebben we een wachtlijst.” De bewoners
van de dertien appartementen en maisonnettes zijn
van alle leeftijden en hebben met elkaar gemeen dat ze
graag in een woning met industriële elementen wonen.
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Zeven woningen zijn gebouwd in het oude laboratorium en de voormalige gistbakken, de zes daarboven zijn
volledig nieuw. Net zoals de kantoren zijn alle woningen bewoond.
BIE R S IN D S 1 53 8
In de brouwerij is decennialang Oranjeboom gebrouwen. Het was de grootste brouwerij in Zuid-Nederland.
Al in 1538 werd er op deze locatie in Breda bier gemaakt.
Het oudste deel van het huidige pand dateert uit 1887.
Oorspronkelijk besloeg de brouwerij een groter terrein. Slechts enkele gebouwen bleven bewaard na de
sluiting in 2004. Het vroegere kantoor waar met grote
letters De Drie Hoefijzers op staat, is niet van TTRR. De
brouwtoren, het ketelhuis en de schoorsteen wel. “De
schoorsteen is gerenoveerd. Het metselwerk is opnieuw
gevoegd en de metalen spanbanden zijn vervangen
door banden van gegalvaniseerd staal.” De schoorsteen
fungeert als zendmast. “Zodat we de investering hierin
toch langzaam terugverdienen.”
Tussen 2004 en 2008 stond de brouwerij onbeheerd
leeg. “Toen is er alles wat maar koper was gestolen,
dus dat hebben we moeten vervangen.” Veel andere
originele elementen zijn gelukkig bewaard gebleven.
“Sommige delen hebben we moeten verplaatsen, maar
vrijwel alles is hergebruikt.” Een prachtige smeedijzeren trap uit de lagerkelders leidt nu in een van de
appartementen naar de vide.

DU U RZ AAM RENO VEREN
Wat duurzaamheid betreft, hebben de ontwikkelaars
gedaan wat ze konden. “Dit was een fabriek, zonder isolatie met enkel glas in houten en metalen kozijnen. We
hebben overal hoog-rendement dubbelglas geplaatst,
ledverlichting en toprendementsketels geplaatst en
vloerverwarming met topkoeling aangelegd op de
plekken waar we nieuwe vloeren hebben laten storten.”
De prachtige lift op een hoek van de Brouwtoren kreeg
een volledig nieuw systeem. “Het glas in lood is eruit
gehaald, vernieuwd waar nodig en schoongemaakt.”
Dat geldt ook voor de prachtige tegels die in zowel de
commerciële ruimten als in de lange gang daartussen
liggen.
GRANDEU R
Een bijzonder aspect, zijn de verdiepingen in de Brouwtoren. Die verschillen in hoogte. Mout onderging hier
verschillende behandelingen op verschillende etages.
Door gebruik te maken van de zwaartekracht, waren
geen extra handelingen nodig om de mout te verplaatsen. Het trappenhuis moest hierin mee en dus heeft
niet elke trap hetzelfde aantal treden. Maar het mooist
afgewerkte deel van het Brouwhuis is – vreemd genoeg
– de machinekamer waarin nu de kledinggroothandel
zit. Duizenden geglazuurde tegels bekleden de wanden,
het plafond is prachtig gebogen, het geheel heeft de
grandeur van een stationshal. Machines voorzagen de

ARCHITECTU U R
Liefhebbers van architectuur kunnen in het Brouwhuis hun hart ophalen. Het blokvormige gebouw van de voormalige brouwerij bevat
duidelijke kenmerken van de Nieuwe Haagse School en de Nieuwe
Zakelijkheid. Het glas in lood is een mooi voorbeeld van art deco.
Ook in de kantoren, woningen en het café-restaurant zijn prachtige
interieur-elementen te zien. Vakkundig tegelwerk, robuuste metalen
trappen en een plafond van melkglazen panelen, de bezoeker komt
ogen tekort.

Brouwtoren van energie, eerst met stoom en daarna
met elektriciteit. “We vermoeden dat deze ruimte zo
mooi is, omdat er bezoekers rondgeleid werden.” De
enorme takel die machines op hun plaats heeft getild,
hangt er nog. Zwijgend industrieel staal boven prachtige nieuwe kleding. Zo versterken oud en nieuw elkaar
hier in Breda. ■
BROUWHUIS BREDA • ORANJESINGEL 2 • 4811 CM BREDA • WWW.HETBROUWHUIS.NL
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Bier drinken
aan een
brouwkuip

H

Horecabedrijf Beers & Barrels zit onderin de
Brouwtoren. “Vrijwel elke Bredanaar heeft
wel iets met het Brouwhuis of kent iemand
die er gewerkt heeft”, vertelt Wichert van
Rijn over de aantrekkingskracht van deze locatie. Hij is
een van de zes eigenaars van Beers & Barrels dat ook
twee vestigingen heeft in Utrecht en in Amersfoort.
Beers & Barrels werd door een horecamakelaar benaderd voor deze unieke locatie in Breda.

GEERTRUIDENBERG

“We twijfelden, omdat het Brouwhuis niet in het hart
van het centrum ligt. We zijn toch gaan kijken en
besloten binnen vijf minuten om het te doen. Deze
plek is zo uniek, daar komen de mensen wel voor. Bij
het inrichten moesten we rekening houden met het
feit dat dit een monument is, dat maakte het complex,
maar we zijn blij met het resultaat. We kunnen al onze
spullen oppakken als we ooit weggaan en dan is de
brouwerij nog intact.” Ze moesten bijvoorbeeld om
historische elementen heen bouwen. “Maak maar eens
een bar in een koperen biervat”, geeft Wichert als voorbeeld. “En we bereiden vlees op drie bbq’s tegelijk, dus
hebben een ﬂink luchtbehandelingssysteem nodig.
Het is goed gelukt dat in te passen met respect voor
het pand.” Wat hij het gaafste vindt aan de inrichting
is het hergebruik. “Je ziet nog steeds goed dat het een
brouwerij geweest is.” ■
WWW.BEERSBARRELS.NL

DONGECENTRALE GEERTRUIDENBERG

Terug naar de
oorspronkelijke
bestemming?
De Dongecentrale in Geertruidenberg bevat een immens hoge hal, een Filterhuis, kantoren en woningen.
Voor fotografen is het een industrieel walhalla. Voor oud-medewerkers de plek waar zoveel verhalen uit ‘hun
tijd’ weer tot leven komen. Verder komt vooral ontwikkelmanager Joost de Bruijn hier. Om te mijmeren over
de herbestemming en om rondleidingen te geven. Voor een deel ligt de herbestemming van de voormalige
energiecentrale vast. Een deel bevindt zich nog in de planfase.
44
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inds 2012 zijn de provincie en BOEi, specialist in restauratie en herbestemming van
cultureel erfgoed, samen eigenaar van de
helft van het totale terrein van de voormalige energiecentrale. De andere helft is in
augustus 2018 verkocht door Essent. Het
complex ligt naast de Amercentrale, vlakbij Nationaal
Park De Biesbosch en de bedrijvigheid van Moerdijk.
Net zo ingewikkeld als het klinkt.
Een herbestemming is niet altijd eenvoudig en
soms zelfs zeer complex. Joost weet er alles van.
Namens de eigenaren van de Dongecentrale heeft hij
sinds 2014 met zijn bedrijf Boost Herontwikkeling als
opdracht om ‘economisch levensvatbare activiteiten
te bedenken die passen binnen het bestemmingsplan,
die de locatie recht doen, duurzaam zijn en de potentie
hebben uit te groeien tot succesvolle ondernemingen’.
En dat is net zo ingewikkeld als het klinkt. De Dongecentrale kampt namelijk met nogal wat uitdagingen:
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• De locatie: een stuk buiten het dorp, op een industrieterrein categorie 5. Hier mag dus alleen zware
bedrijvigheid plaatsvinden.
• De gebouwen: de voormalige energie-opwek-centrale
is zo groot als een voetbalveld, een indrukwekkende
35 meter hoog en de oude installatie is nog aanwezig.
Wat kun je met die enorme ruimte?
• Functie: wat kun en mag je hier voor bedrijfsactiviteiten uitvoeren?
“De locatie heeft ook voordelen”, benadrukt Joost. “De
Dongecentrale is goed bereikbaar over water en weg.
De A59 is snel bereikbaar en er is een gas-, warmte, CO2
en elektriciteitsnetwerk aanwezig.”
H E T F ILTE RH UIS
Het Filterhuis is een van de bedrijfsruimten op het terrein. In 2016 is dit gerestaureerd, een jaar later volgde
een deel van de centrale. Alle gebouwen zijn nu wind-
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en waterdicht. Het Filterhuis krijgt in het voorjaar
van 2019 twee bewoners. Een ontvangstlocatie en een
speciaalbierbrouwer. Het gebouw ligt aan de rivier de
Donge. “Buiten vond de eerste filtering plaats. Vissen,
grote takken en ander afval dat met de stroom meegevoerd wordt, werd eruit gehaald. Binnen werd het water nog eens gefilterd. Het dubbelgefilterde water werd
naar de installatie in de centrale gevoerd zodat het daar
haar koelwerk kon doen.” Het Filterhuis is vooral van

GEERTRUIDENBERG

buiten erg sfeervol, binnen zullen de ondernemers sfeer
gaan brengen met hun activiteiten.
H E T BE G IN
De Dongecentrale begon als kolencentrale. Na de
sluiting van de mijnen in Limburg, schakelde het begin
jaren zeventig over op gas. “De industriële revolutie in
Brabant kreeg een enorme impuls door de komst van
de Dongecentrale.” De centrale opende in 1919 en was

daarmee de eerste provinciale energiecentrale die aan
de regio leverde. Tot die tijd beschikten fabrieken over
een eigen ketelhuis waar stoom geproduceerd werd
voor bijvoorbeeld textielmachines. De Dongecentrale
was zo succesvol dat er al in 1928 een groter pand gebouwd werd. Dit tweede gebouw verrees pal naast het
eerste installatiehuis uit 1919 dat in de jaren negentig
gesloopt is.
HET EINDE
In 2010 ontplofte een deel van de installatie. Dit was
een jaar nadat RWE de Dongecentrale overnam van
Essent. De centrale is niet meer hersteld, omdat deze al
jaren fungeerde als reserve voor piekmomenten. “Toen
besloten werd dat de centrale niet meer open zou gaan,
zijn de medewerkers meteen weggegaan”, vertelt Joost.
“Ik vermoed dat dat vrij plotseling gegaan is. Toen ik
voor het eerst binnen kwam, lagen er nog spelletjes op
tafel. Ze hebben niet opgeruimd. In het logboek stond
dat ze alles uitgeschakeld hadden en de poort op slot
hadden gedaan.”
TERU G NAAR DE O O RSP RO NKELIJ KE
B ESTEMMING
Het vier verdiepingen tellende kantoorpand blijft deze
functie behouden nadat het opgeknapt en gemoderniseerd is. “De aanbesteding hiervoor loopt.” Waar Joost
het meest content mee is, is het plan dat er ligt voor de
herbestemming van de centrale zelf. “De provincie en
BOEi willen beginnen met evenementen, maar op de
lange termijn willen ze terug naar de oorspronkelijke
functie: het op grote schaal opwekken van energie,
maar dan op een duurzame en schone manier.”

“MIJMEREN OVER DE
HERBESTEMMING EN
RONDLEIDINGEN GEVEN”
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“DAT IS DU U RZ AAM”
De eerste stap was het in kaart brengen van alle
energiebronnen om te kijken welke het meest geschikt
zou zijn. Dat was een lang traject, want er waren geen
overzichten van alle energiebronnen met hun voor- en
nadelen. “Dus ik ben er zelf ingedoken. Energie opgewekt met fossiele brandstoffen of via nucleaire processen vielen als eerste af, daar willen we juist vanaf.”
Hij ging op onderzoek uit. Na twee jaar rondneuzen
en informatie vergaren, is zijn belangrijkste conclusie
dat we ontzettend veel natte biomassa over hebben in
Nederland. “We moeten gebruik maken van organische
restproducten en natuurlijke reststromen waarvan echt
een overschot is. Dat is duurzaam! Dit soort natuurlijke
restmaterialen noemen we natte biomassa en zou de
grondstof moeten worden van de Dongecentrale 2.0.
Ons plan is om deze natuurlijke restmaterialen in een
kwartier om te zetten in methaangas, waterstof, warm
water en losse mineralen in kristalvorm. De Donge-

GRU TS EN DE Z EVEN WO NI NG EN
GRUTS hield zich bezig met de herbestemming van de zeven woningen voor technici die bij de Dongecentrale horen. De studenten
hebben een concept bedacht dat past bij de herbestemming van de
centrale. “Elke woning krijgt een bestemming die gelinkt is aan een
natuurlijke energiebron. In de praktijk ziet dit er als volgt uit: het
eerste huis wordt een vergaderruimte, licht is hierbij belangrijk. Dit
wordt de zon. De tweede woning wordt water. Meerdere fotografen
hebben aangegeven op deze locatie te willen werken, vlak aan het
water. Dan aarde, in woning drie. Daar wil ik een museum van maken
waarin we laten zien hoe de mensheid energie opwekte door de eeuwen heen. Voor huis vier, lucht, zoeken we nog een bestemming.
Met het idee voor de laatste drie huizen viel echt alles op zijn plek.
Gedeputeerde Erik van Merrienboer stelde voor om architect Hannah
Schubert een huis te laten inrichten.” Deze Nederlandse architect
kijkt op een unieke manier naar oude panden. “Of we knappen op, of
we slopen. Zij doet iets anders.” Ze kiest voor langzame, natuurlijke
transformatie als alternatief voor sloop. “Ze geeft panden aan de
natuur: dak eraf, bomen erin en de constructie deels conserveren. Alle
natuurlijke elementen komen in de zeven huisjes tot uiting!”

centrale was een gascentrale, het groene methaangas
dat vrijkomt, kan dan ook terug de pijp in. Moerdijk wil
verder verduurzamen dus fabrieken daar kunnen van
ons waterstof krijgen. Zuivere CO2 die vrijkomt bij dit
proces, zou naar tuinbouwbedrijven kunnen die hier
ook in de buurt gevestigd zijn of verwerkt worden in
bijvoorbeeld beton”.
HU IZEN VERWARME N
Ook voor het warme water dat vrijkomt tijdens dit
proces, heeft hij een bestemming. “De Amercentrale
verwarmt met restwarmte al 55 duizend woningen en
bedrijven. Dat water heeft dezelfde temperatuur als het
water dat wij zouden maken. Dus dat kan dezelfde pijp
in.” Hoe meer hij hierover vertelt, hoe enthousiaster hij
wordt. Tot besluit zegt hij: “Het zou toch fantastisch zijn
als de centrale in 2019 weer open gaat met het kantoor,
het filterhuis en evenementen? Exact honderd jaar na
opening van de centrale?” Hij ziet het in elk geval al helemaal voor zich. “Dan haal ik het logboek uit de kluis,
leg ik het hier weer neer en schrijven de eigenaren erin:
2019, centrale weer geopend.” ■
DONGECENTRALE • AMERWEG • 4931 NC GEERTRUIDENBERG
WWW.BOEI.NL/DONGECENTRALE

O U D-MEDEWERKE R S A A N HET WO O R D
Benieuwd naar de verhalen van mensen die in de Dongecentale
werkten? Neem een kijkje op www.boei.nl/mensen-vertellen/560/all
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DONGEN

H

et Moederhuis Franciscanessen Dongen
is een van de eerste complexen waarvan de provincie Noord-Brabant in 2013
mede-eigenaar werd. De andere helft
is van de congregatie zusters franciscanessen. De eigenaren exploiteren
het gebouw gezamenlijk en zorgen voor onderhoud,
modernisering en verhuur. Het volledige complex zal
getransformeerd worden naar woonzorglocatie. Er is
een potentiële nieuwe eigenaar in beeld die betrokken
zal zijn bij de verdere ontwikkeling van het complex.

HET COMMUNITEITSDENKEN VAN DE ZUSTERS FRANCISCANESSEN

Moderne zorg in
het moederhuis
“Het is fantastisch om hier te werken. Als ik binnenstap, ben ik meteen relaxed. Het lijkt wel alsof de rust in de
muren zit. Ook mensen die ik hier rondleid geven aan dit zo te ervaren. En er is nog een prachtige kloostertuin
ook”, vertelt Nina Laurijsen van Stichting Maria-oord in Dongen. Nina is coördinator van het cliëntenservicebureau
bij deze zorgaanbieder. Stichting Maria-oord is gevestigd in het moederhuis van de franciscanessen in Dongen.
fotoGrAfie ramon mangold
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DERTIG ZU STERS FRANCISCANESSEN
In een ander deel van het gebouw wonen dertig
zusters franciscanessen. De meesten hebben een hoge
leeftijd en een aantal heeft zorg nodig. Volgens de katholieke traditie ontvangen zusters die zorg in een moederhuis. Zorgaanbieder Maria-oord, die in een ander
deel van het complex kantoor houdt, biedt hen die zorg
en organiseert tevens dagbesteding. “De zusters mogen
daar ook gebruik van maken en hebben daarnaast hun
eigen leefruimten”, gaat Nina verder.
De zusters behoren tot een orde die in 1801 in
Dongen neerstreek. Verjaagd door de Franse bezetter
uit het Belgische Leuven, begonnen de franciscanessen
opnieuw in het Midden-Brabantse Dongen. De zusters
waren de eersten die onderwijs aan meisjes gaven –
vanuit een meisjespensionaat, een bewaarschool en
een lagere school. Later volgde een kweekschool waar
jonge vrouwen opgeleid werden tot leerkracht. In
1923 gingen er zusters vanuit Dongen op missie naar
Indonesië. Ook daar richtten ze zich op onderwijs. Ze
bouwden daar verschillende scholen en internaten.
Later, na de Tweede Wereldoorlog, kwam hier ziekenzorg bij onder de naam Stichting Maria-oord. Sinds
2004 verleent Stichting Maria-oord zorg vanuit het
moederhuis franciscanessen. Er wonen sindsdien ook
niet-religieuze zorgbehoevenden. De zusters zijn niet
meer actief in de zorg.

DE KAP EL
24 oktober 1899 was een bijzondere dag voor de franciscanessen in
Dongen. Op deze dag werd de kapel ingezegend. Architect C.P. van
Genk ontwierp de kapel die een geschenk was van de familie Maassen. Ze schonken het prachtige gebouwtje aan de zusters ter ere
van het zilveren jubileum van de toenmalige vicares mère Antonina
Maassen. De kapel is een neogotische kruiskerk. Joep Nicolas maakte
de gebrandschilderde ramen. Ook de ramen in de Oude Kerk in Delft
zijn van zijn hand. Hij maakte naast figuratief ook abstract werk. De
muurschilderingen uit 1924 zijn onder meer van Joan Collette, die ook
het priesterkoor in de Sint-Laurentiuskerk in Dongen beschilderde.

U NIEK ZO RGCO NCEPT
Sinds mei 2018 loopt er binnen Stichting Maria-oord een
pilot met het unieke zorgconcept: Community Care. “Dit
heeft een mooie link met hoe de zusters vroeger leefden
en voor elkaar zorgden. Het is ontstaan uit het communiteitsdenken, uit het zorg verlenen aan elkaar”, vertelt
Nina, die hierbij betrokken is als leefcoach. De pilot
duurt drie jaar. “Binnen community care werken wij als
zorgverlener nauw samen met familie en de directe
omgeving van onze cliënten. Uniek is dat er over de
zorgdomeinen heen (via één loket) zorg geïndiceerd en
ingeschakeld kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat
we op deze manier betere zorg leveren.” In de tuin van
het moederhuis staat begin 2019 de bouw van veertig
appartementen gepland. Ook die gaan meedraaien in de
pilot. “We zullen de bewoners actief stimuleren om iets
voor elkaar te doen, waardoor de cliënt langer thuis kan
blijven wonen en opname in het verpleeghuis voorkomen kan worden. De ene kan misschien nog boodschappen doen, de ander kan wellicht de administratie voor
iemand doen. Na aﬂoop van de pilot zal het concept
nog verder ingevuld worden.” De eerste resultaten zijn
veelbelovend. “We zien inderdaad al mooie contacten
ontstaan bijvoorbeeld tussen mensen die regelmatig
koffiedrinken met een oudere buurvrouw. Dit soort
kleine dingen kunnen een groot verschil maken.” ■
MOEDERHUIS FRANCISCANESSEN • HOGE HAM 25 • 5104 JA DONGEN
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“De zusters waren niet gewend om over dit soort zaken te praten.
Maar dit was het moment hen te dwingen hun mening te geven”,
vertelt zuster Maria Magdalena, priorin van klooster Sint- Catharinadal
in Oosterhout. Het is 2012. De priorin bespreekt met haar zusters
de toekomst van hun klooster en manier van leven. Hun aantal loopt
al jaren gestaag terug in tegenstelling tot de onderhoudskosten van
hun kloostercomplex. “Al snel werd duidelijk dat we op deze plek
en bij elkaar zouden blijven.” Dus startten ze een zoektocht naar
manieren om inkomsten te genereren, zonder afbreuk te doen aan
het kloosterleven zoals dat al eeuwenlang bestaat. “Bij alle keuzen
die we maken is behoud van de essentie van ons religieuze leven
onze prioriteit.” Inmiddels verbouwen ze wijn en groenten, runnen ze
een winkel en gastenverblijven, geven ze rondleidingen en is er een
restaurant op het terrein.

SINT-CATHARINADAL IN OOSTERHOUT GAAT COMMERCIEEL

Het was een
emotioneel
proces
fotoGrAfie ramon mangold
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e provincie Noord-Brabant heeft de
Stichting Sint-Catharinadomein bijna
drie miljoen euro geleend voor de aanleg
en het onderhoud van de wijngaard, de
verbouwing van de stal tot een taveerne
met vergaderruimte en aangrenzend
een wijnproductieruimte, de bouw van een winkel
en aanleg van een tuin voor vergeten groenten en
kruiden. Studenten van GRUTS hebben bijgedragen
aan de promotie van Sint-Catharinadal. De nieuwe
website en huisstijl komen uit hun koker.
MEE IN DE VERANDERENDE TIJ DEN
Voor de zusters was het geen eenvoudig traject. Zuster
Maria Magdalena: “Het was een zeer emotioneel proces
waarin we moeilijke stappen hebben moeten zetten.
Maar het resultaat geeft veel reden tot dankbaarheid.
Ik voel dat de Heilige Geest ons hierin geleid heeft
en ons nog leidt.” Tijdens zogenaamde kapitteldagen

begeleidde ze zelf het spirituele deel van de dag. De
externe coach die ze had ingeschakeld deed dat tijdens
het zakelijke deel. “We stelden de zusters bijvoorbeeld
de vraag: wat moet er behouden blijven qua gebouwen en wat kan er weg? Zo besloten we bijvoorbeeld
dat het zwembad weg kon.” Alle zusters waren ervan
doordrongen mee te moeten in de veranderende tijden.
“Soms is het een spanningsveld zoals op momenten
dat de privacy van de zusters in het geding komt.” De
priorin legt uit: “Een groot deel van de tuinen is open
voor werknemers en publiek. Met hekjes geven we aan
waar ons privédeel begint. Helaas respecteren sommige bezoekers dit niet. Daarom gaan we nu een meer
permanente afscherming plaatsen.”
DE MEERDERHEID B ESL I ST
Zuster Maria Magdalena treedt alle uitdagingen met
een positieve inslag en humor tegemoet. “Op een bepaald moment stonden er vaak fietsen van de vrijwil-
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ligers voor de ingang van het washuis. Dus plaatsten
we een stalling, maar die bleef leeg. Daar hebben we
twee dagen lol om gehad.” Dit soort zaken lost zich
gelukkig altijd op. “Ik heb bewondering voor de zusters,
in de manier waarop ze met de veranderingen omgaan.
Ook over de indeling tijdens de gebedsdiensten hebben we veel gepraat. Want laat je gasten in het koor
plaatsnemen bij ons of niet? We hebben ervoor gekozen
onze gasten niet in het koor tussen de zusters te laten
plaatsnemen.” Over al dit soort kwesties wordt op
democratische wijze besloten. “Inderdaad, de meerderheid beslist.” Voor meer veranderingen hebben de

S IN T-C AT HA RIN A D A L V O O R D E B E Z O EKE R
Bezoekers zijn altijd welkom op Sint-Catharinadal. “We bidden vier
keer per dag, iedereen mag mee komen bidden. We kiezen altijd voor
een toegankelijke liturgie.” Ook de winkel is vrijwel elke dag geopend
(ook op zondagen). Dit geldt ook voor het gastenverblijf. De veertien
kamers zijn bijna dagelijks te boeken. “Ook hebben we ruimte voor
trainingen en zakelijke bijeenkomsten. We ontvangen allerlei mensen
zoals studenten die zich hier goed kunnen concentreren en andere
mensen die nieuwsgierig zijn naar het kloosterleven. Steeds meer
mensen zijn op zoek naar rust en zingeving.”

OOSTERHOUT

zusters van Sint-Catharinadal geen vrees. “In deze tijd
weegt het blijvende engagement voor jonge mensen
soms zwaar en spreekt daardoor het kloosterleven minder aan. Ik verwacht dan ook dat er in de toekomst een
andere vorm van kloosterleven zal ontstaan, eentje dat
jongeren aanspreekt. Ik ben zeker niet bang om naar
een andere vorm te zoeken.”
WE ZIJN ALTIJD BIJ E L KAAR
Op de eerste kapitteldag spraken de zusters hardop
uit dat ze ook in de toekomst samen en in dit complex
wilden blijven. “Dat vond ik een hoopvol moment.
Het aanpassingsvermogen dat de zusters lieten zien,
past bij onze orde. Door de tijd heen zijn er verschillende momenten geweest waarop de zusters zich aan
moesten passen aan veranderende omstandigheden.”
Ze grijpt nog weleens terug naar dat eerste overleg. “We
zijn altijd bij elkaar, in gebed, tijdens maaltijden, als we
werken en recreëren. Dan ontstaan er vanzelfsprekend
ook irritaties. Soms organiseer ik een mopperavond
zodat irritaties niet door blijven sudderen. Dan zeg ik
altijd dat we toen uitgesproken hebben samen hier te
blijven en dat we daarom zaken veranderd hebben.
Tijdens deze avonden luister ik overigens vooral goed

“DE ZUSTERS WAREN NIET
GEWEND OM OVER DIT
SOORT ZAKEN TE PRATEN”
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ETEN

VO O R DE P O MP O ENSO EP
• 2 grote ﬂespompoenen
• 3 venkels
• 3 tenen knoﬂook
• 1 citroengras
• 1 ui
• 1 citroen
• 2 liter kokosmelk
• 2 el harissapoeder
• peper, zout, wijnazijn

WIJN D RIN KE N

naar wat niet gezegd wordt.” Zo’n avond moet je niet te
vaak houden, voegt ze hier met een tersluikse glimlach
aan toe. “Want dan gaat de kracht eraf.”
EEN I N G R I JPE N D M O ME N T
Met veel voldoening kijkt ze terug op het moment dat
de eerste wijnen gebotteld werden. “Hoe enthousiast
de zusters daarmee bezig waren, raakte me. Voor mij
was dit een ingrijpend moment. We hadden zo lang
gepraat over de toekomst en ineens was die toekomst
daar, in mei 2018. We kunnen niet meer terug en dat
maakt ons blij.”
HET K LO O ST E R C O MPLE X
Samen met Onze Lieve Vrouw Abdij en Sint Paulusabdij
waar sinds het vertrek van de monniken een apostolisch genootschap woont, vormt Sint-Catharinadal
De Heilige Driehoek (zie artikel OLV abdij elders in dit
tijdschrift). “Het is uniek dat drie goed functionerende
kloosters zo dichtbij elkaar liggen. We werken samen
op spiritueel vlak. We organiseren bijvoorbeeld eens
per jaar een Kloosternacht waarin jonge mensen een
programma volgen en alle drie de kloosters bezoeken.”
L AT E N W E H E T D O E N
Voor het beheer van de commerciële activiteiten op
Sint-Catharinadal is een stichting opgericht. Richard
Oomes, een lokale ondernemer, is hiervan de voorzitter. Hij merkt op: “De meest uiteenlopende ideeën zijn
voorbij gekomen van het brouwen van bier, tot het star-
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De wijngaard wordt onderhouden door vrijwilligers
en mensen met een beperking of een afstand tot
de arbeidsmarkt. Zij bemannen ook de winkel en
werken in de moes- en kruidentuin. “Er heeft ook een
echtpaar meegewerkt dat gevlucht was. Zo zijn onze
nieuwe activiteiten ook een mooie manier om in
contact te staan met de maatschappij.” Mensen die
de Sint-Catharinadalwijn willen uitproberen, moeten
geduld hebben tot de oogst van 2018 gebotteld is.
Zuster Maria Magdalena: “De wijn van vorig jaar is in
de kloosterwinkel op, in het Wijnhuis worden onze
wijnen nog wel geschonken.”

ten van een hospice, maar bij wijn dachten we meteen:
laten we het doen. We zijn er als ondernemer ingestapt,
dus om geld te verdienen. Wijn is een risicovol product
en gaat pas renderen na vier jaar. Dit is het tweede jaar
dat we kunnen oogsten voor de productie van wijn. De
oogst is dit jaar enorm vanwege het prachtige zomerweer. We zijn echte boeren geworden.” De komende
jaren wordt alleen witte wijn gemaakt van onder andere pinot blanc, pinot gris, gamay noir en chardonnaydruiven. De stokken zijn nog te jong om rode wijn van
te maken. Sint-Catharinadal werkt samen met de ZuidAfrikaanse wijnmaker Paul Cluver. Vier keer per jaar
komt hij naar Oosterhout. Met 35 duizend wijnstokken
op 8,5 hectare grond is deze wijngaard de op twee na
grootste wijngaard in Nederland. ■

KLOOSTER SINT-CATHARINADAL • KLOOSTERDREEF 3 • 4901 PH OOSTERHOUT
WWW.SINTCATHARINADAL.NL

Pompoensoep

Snijd alle groentes (pompoen, venkel, knoﬂook,
citroengras, ui en citroen) in grove stukken en leg
deze in een ovenschaal. Rooster de groenten 14 minuten op 200 graden in de oven met wat olijfolie,
peper en zout. Doe de groentes, als ze mooi geroosterd zijn, in een ﬂinke pan. Voeg hieraan de kokosmelk en de harissa toe en vul de pan aan met water
tot alles 2 cm onder water staat. Breng het geheel
aan de kook en laat langzaam 30 minuten sudderen. Pureer de soep en zeef hem. Voeg eventueel
extra peper, zout, witte wijnazijn of citroensap toe.

met harissa,
schuim van zoute
pinda en gepofte rijst

VOOR HET SCHUIM VAN ZOUTE PINDA
• 250 gr gepelde pinda’s
• 200 ml kokosmelk
• 200 ml water
• 1/3 takje rozemarijn
• 50 gr boter
• peper, zout
Leg de pinda’s in een ovenschaal en rooster ze 8 minuten op 190 graden. Voeg daarna(!) zout toe aan de
pinda’s en doe deze terwijl ze nog warm zijn in een
pan met de kokosmelk, water en rozemarijn. Breng
dit aan de kook en haal de pan van het vuur. Dek de
pan af met folie zodat er geen lucht meer ontsnapt
en laat hem 20 minuten staan. Pureer en zeef de
pindamassa en breng op smaak met zout en peper.
Om het geheel op te schuimen voeg je de boter toe
en maak je met een staafmixer een ‘pulserende’
beweging tot er schuim op de bovenkant ontstaat.
VO O R HET KRU IM VAN GEP O FTE RIJ ST
• 10 gr wilde rijst
Frituur de wilde rijst op 190 graden totdat deze
‘poft’. Laat rustig uitlekken op een papiertje, en
maak er kruim van in een vijzel of met de onderkant van een schone pan. ■
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ONZE LIEVE VROUWE-ABDIJ IN OOSTERHOUT

Een nieuwe
toekomst
De Franse abdis Thérèse Bernard had een groot probleem. Ruim een eeuw geleden moest ze met haar zusters
de abdij Notre Dames des Wisques in Noord-Frankrijk verlaten. Erger nog, deze benedictinessen mochten van de
regering niet in Frankrijk blijven. De overheid verschafte kloosters zonder aantoonbaar maatschappelijk nut geen
onderdak meer. De oplossing kwam in de vorm van een voormalig internaat in Oosterhout. In 1901 vond Thérèse
hier een nieuw onderkomen voor haar religieuze gemeenschap. Na twee decennia keerden de Franse zusters
huiswaarts, maar de abdij in Oosterhout bleef bestaan. Samen met Sint-Catharinadal en de Sint Paulusabdij vormt
de Onze Lieve Vrouwe-abdij de Heilige Driehoek.
f o t o G r A f i e l o E S Va n d U I J V E n d I J K
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et voormalige internaat voor jongens is
in 1826 gebouwd als buitenhuis, op een
prachtig groen stuk grond aan de rand
van de stad. De zusters breidden het
uit en vormden het om tot klooster. Ze
voegden onder andere een bibliotheek
en een kerk toe. In de jaren zeventig en tachtig van de
twintigste eeuw maakt een groot deel hiervan plaats
voor nieuwbouw. De benedictinessen starten met de
ontvangst van gasten en leggen een bloementuin aan.

DE HEILIGE DRIEHO EK
De Heilige Driehoek in Oosterhout dankt haar naam
aan drie aangrenzende kloostercomplexen en is een
uniek gebied voor Nederland. Naast de Onze Lieve
Vrouwe-abdij zijn dit Sint-Catharinadal (zie artikel
elders in dit magazine) en de Sint Paulusabdij. De drie
religieuze complexen zijn omringd door tuinen, landerijen en monumentale boerderijen in een omgeving van waterlopen en houtwallen. De drie kloosters
ontvangen bij elkaar duizenden gasten uit diverse
landen. De rust, stilte en het deelnemen aan het
kloosterleven hebben op velen een helende werking.
Het landschap
Oosterhout is een stad met veel monumenten. De
Heilige Driehoek vormt een stiltegebied en een
groene long voor de omgeving. Het gebied ligt
ingeklemd tussen de snelweg A27 en de bebouwde
kom. De historische samenhang tussen woningen
en andere gebouwen, beplanting en wegen is nog
duidelijk zichtbaar. Er zijn nog een aantal rullekes,
oftewel kleine beekjes zichtbaar. Deze stromen
voerden water af van de dekzanden naar de polders
die lager lagen.

GASTENVERB LIJ F
Steeds meer mensen zijn op zoek naar rust of bezinning. Een klooster is daar de uitgelezen plek voor. De
benedictinessen in Oosterhout bieden mensen die een
paar dagen bezinning of stilte zoeken de mogelijkheid
mee te draaien in het kloosterleven. Gasten mogen
deelnemen aan de gebedsdiensten, kunnen in gesprek
met een zuster of de prachtige tuin bezoeken. Op de gesprekken na, gebeurt dit allemaal in stilte. Een unieke
ervaring in deze tijd waarin veel mensen geleefd
worden door hun smartphone en moeite hebben om
tot rust te komen.
DO O RO NTWIKKELIN G L O O PT
De gemeenschap telt nu nog zo’n 25 zusters. Zij zijn aangesloten bij de congregatie van Subiaco en hierdoor verbonden aan broeders en zusters over de hele wereld. Ze
leven volgens de katholieke traditie een aan God gewijd
leven. De abdij en het omliggende landgoed zijn niet
toegankelijk voor het publiek. De winkel op het terrein
is dat wel. Hier wordt een divers aanbod aan religieuze
artikelen verkocht die deels door de zusters gemaakt
zijn. Zij beschilderen onder andere iconen en ze maken
kaarsen. De winkel is geopend na elke gebedsdienst.
Belangstellenden kunnen zich melden bij de portierster.
De provincie Noord-Brabant helpt de kloostergemeenschap bij de doorontwikkeling. Het plan is om een
deel van het complex te verhuren. De zusters verhuizen
na een verbouwing naar een ander deel. Afhankelijk
van welke huurder aangetrokken wordt, zal het complex in meer of mindere mate toegankelijk worden voor
het publiek. ■

ONZE LIEVE VROUWE-ABDIJ • ZANDHEUVEL 90 • 4901 HX OOSTERHOUT
WWW.OLVABDIJOOSTERHOUT.NL
BRONNEN: WWW.ARCHIEVEN.NL / WWW.DEHEILIGEDRIEHOEK.NL

REGIO WEST-BRABANT

|

59

BESTUURLIJK

RUCPHEN

J

BIODIVERSITEIT OP LANDGOED SCHIJF

Varkens,
boommarters en
paddenstoelen

os is aangesteld om economische activiteiten
op te zetten zodat er geld binnenkomt voor het
onderhoud. “Schijf is een prachtig landgoed
met dreven, greppels en bos dat ooit is aangeplant en ingezaaid voor de productie van hout
voor de mijnbouw. De houtproductie is nog altijd
een belangrijke economische drager voor het landgoed.
Het zorgt namelijk voor een constante geldstroom.”
Het hout dat het landgoed nu produceert wordt vooral
gebruikt in de bouw en de papierindustrie.

ingebracht.” Dit leverde al vlug veel op. “Inderdaad, er
groeien nu 160 verschillende soorten paddenstoelen die
zich blijvend verspreiden en die op termijn ook verkocht
kunnen worden aan bijvoorbeeld horeca.” Een andere
bron van inkomsten is vee. “Runderen ontdoen de heidevelden van gras en leveren vlees dat verkocht wordt.
Ook lopen er varkens door de bossen. Dit is een Engels
ras dat altijd buiten kan zijn. De dieren wroeten de bodem om en zorgen er zo voor dat de strooisellaag beter
verteert. Wat weer goed is voor bomen en schimmels.”

B IO DIVERSITEIT
Op het landgoed staat een jachthuis dat net als de
gronden eromheen privégebied is. De familie die het
in 2011 kocht, ontwikkelt het zelfstandig. Ze heeft een
landgoedvisie en een beheerplan opgesteld waarin
maatregelen zijn opgenomen om de biodiversiteit te
verhogen. “De afgelopen jaren stonden vooral in het
teken van achterstallig onderhoud van het bosrijke
gebied. De exotische Amerikaanse vogelkers was
bijvoorbeeld volop aanwezig. Dit is een plantensoort
die hier niet thuishoort en bladeren heeft die moeilijk
te verteren zijn. Hierdoor ligt door het gehele bos een
dikke strooisellaag met van dat moeilijk verteerbare
blad en dat doet het bos geen goed. Schimmels krijgen
namelijk niet de kans zich in de bodem te nestelen en
paddenstoelen voort te brengen. Terwijl de sporen van
paddenstoelen juist van belang zijn voor de voedseloverdracht naar bomen. Bovendien kunnen eetbare
paddenstoelen inkomsten opleveren. Ook kruiden,
grassen en heide gedijen beter in een dunnere strooisellaag.” Deze manier van bodemmanagement zorgt
voor herstel van de biodiversiteit op dit landgoed.

WO NINGEN
De bestaande economische activiteiten leveren bij
elkaar niet voldoende op om het landgoed duurzaam
voor volgende generaties in stand te kunnen houden.
“We zetten ook in op de toevoeging van nieuw rood,
oftewel woningen. Mede dankzij inspanningen van de
provincie wordt de bouw van vier woningen toegestaan. Het gaat hierbij om twee dienstwoningen en
twee poortwoningen. Ook mogen we een boerderijachtige schuur bouwen voor als het vee onverhoopt
toch tijdelijk naar binnen moet.” De provincie heeft
kennis en ervaringen ingebracht in de planontwikkeling van de woningen.

RU NDEREN
Met steun van de provincie legde de rentmeester meerdere proefvelden aan om de bodem verder te verbeteren. “In de bodem van die velden hebben we schimmels

B EP ERKTE TO EGANG
Zo is er de komende jaren nog van alles te doen. De
openstelling van het landgoed blijft beperkt. “Met
eens per jaar een mountainbiketocht en af en toe een
excursie”, geeft Jos als voorbeeld. “Die beperkte toegang
maakt landgoed Schijf een uniek gebied. Het is groot
en rustig en daar varen dieren als de boommarter en
de nachtzwaluw wel bij. Ik kom regelmatig midden
op de dag reeën tegen. De kans dat dat gebeurt in een
drukbezocht natuurgebied is nihil.” ■

LANDGOED SCHIJF • HOEKSESTRAAT 28 • 4721 SP RUCPHEN

Landgoed Schijf in Rucphen speelde een belangrijke rol in de ontginning van de woeste gronden in Noord-Brabant.
Jos Koopmans van Koopmans Beheer is hier rentmeester. Hij legt graag uit hoe dit stuk natuur van 325 hectare
onderhouden wordt en voor inkomsten zorgt. Die inkomsten zijn nodig om de biodiversiteit in stand te houden zodat
het gebied het verhaal over de ontginning van onder andere heide- en veengronden kan blijven vertellen.
f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a
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‘S-HERTOGENBOSCH

“Mooi hè?” Wim Boers vraagt het me tijdens de rondleiding door de Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
in Den Bosch meerdere keren. Het voormalige klooster Mariënburg is inderdaad een prachtig complex. Oude en
nieuwe elementen sluiten goed op elkaar aan. We komen langs volle collegezalen, zien studenten overleggen in
koffieruimten en wandelen langs een groep bezoekers met een gids. “Zie je hoe het bruist? Ik kom hier vrijwel
wekelijks terwijl dat niet meer hoeft. Maar ik kan het niet laten, omdat ik er zo verschrikkelijk trots op ben.”

DE JHERONIMUS ACADEMY OF DATA SCIENCE IN ’S-HERTOGENBOSCH

“TRANSFORMEREN IS HET
LEUKSTE WAT ER IS”
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Passende
bestemming
voor klooster
Mariënburg
f o t o G r A f i e l o E S Va n d U I J V E n d I J K

W

im vertelt dat hij drie jaar
lang vrijwel dagelijks door het
klooster liep om schetsen te
maken en ruimtes in te delen.
“Ik was graag architect geworden. In plaats daarvan heb ik
een economische opleiding gedaan. Maar mijn interesse voor ontwerp heb ik nooit verloren.” Daarnaast
heeft hij een passie voor oude gebouwen. “Die kon ik
meer dan kwijt in dit project. Transformeren is het
leukste wat er is”, vertelt hij enthousiast. Maar je zult
er ook veel geduld voor nodig moeten hebben? “Inderdaad, er gebeurt altijd iets onverwachts. We vonden in

dit pand bijvoorbeeld asbest op een plek waar we het
niet verwachtten. Dit leidde tot maanden vertraging.”
VAN O NDERWIJ S NAA R … O NDERWI JS
Met de JADS kreeg Mariënburg een meer dan passende
bestemming. Het complex was namelijk vanaf 1899
een onderwijsklooster waar de zusters van JMJ (Jezus,
Maria en Jozef) onder andere een kweekschool hadden.
Enkele eeuwen voordat de zusters JMJ hier neerstreken, was er op dezelfde plek een kloosterorde van de
Franciscanessen gevestigd. En nu wordt er dus weer onderwijs gegeven. JADS is een samenwerking tussen de
Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University,
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de provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De provincie heeft Kadans een eenmalige
bijdrage van 1,5 miljoen euro en een lening verstrekt.
“Zonder de Erfgoedfabriek was deze herbestemming er
nooit gekomen”, stelt Wim. Toen Wim het complex van
de zusters kocht, heeft hij beloofd het pand in principe
niet te verkopen. “Sinds ik me min of meer terugtrok
uit Kadans ben ik samen met een partner eigenaar van
Mariënburg.” Ik ben hier rentmeester voor het leven.”
DUURZAAMHEID
Een van de aandachtspunten van de Erfgoedfabriek
is duurzaamheid. Hier in ’s-Hertogenbosch zit dat wel
goed. “We sluiten alle gebouwdelen aan op de warmtepomp en de wko-installatie. Dit maakt het complex
gasloos en vrijwel onafhankelijk van het energienet.
Dat is wel iets om trots op te zijn.” Bovendien trekt het
bezoekers van over de hele wereld. Zij laten zich graag
voorlichten over hoe verduurzaming in een dergelijk
complex goed is uit te voeren.
BED R I JV E N
Het herbestemmingsproject behelst zes gebouwen die
in meerdere fasen aangepakt worden. JADS is gevestigd
in drie gebouwen: het hoofdgebouw, de kapel en een
deel van het Haakgebouw. Het bouwdeel Manresa, dat
verwijst naar een stad in Catalonië en het bouwdeel
Walpoort, het oudste deel van het klooster, zijn gereserveerd voor het bedrijfsleven. “Er hebben zich hier meer
dan dertig bedrijven en instellingen gevestigd die zich
bezighouden met de kennis en techniek die ons de ko-
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mende decennia veel gaan
brengen: big data en IT.” Daarmee heeft het complex ook een
duurzame bestemming gekregen.
V E RBON D E N M E T G L AS
In september 2016 startten de eerste universitaire studenten hier met hun opleiding. De renovatie en verbouwing waren toen nog gaande. “De opleiding is begonnen vanuit het gebouw Manresa dat we
als eerste hebben gerenoveerd. Daarna zijn we gestart
met het hoofdgebouw. Ook de kapel is prachtig gerestaureerd. De akoestiek werd aangepast zodat er colleges,
workshops en ceremonies kunnen plaatsvinden. Akoes-

DE NIEU WE G EBR U I K ER
Willem-Jan van den Heuvel is hoogleraar Data Engineering en directeur van de Data Science-opleidingen
aan de Jheronimus Academy for Data Science. Werken
in Mariënburg bevalt hem goed. “Het mooiste deel van
JADS is zonder twijfel de kapel. Elke docent wil daar
graag een keer college geven, maar we gebruiken de
kapel vooral tijdens speciale gelegenheden zoals een
afstuderen of een lezing. Wat mij vooral aanspreekt
is het authentieke van deze ruimte, je voelt en ziet
de vorige functie nog en de glas-in-loodramen zijn
prachtig.” Willem-Jan maakt gebruik van verschillende
soorten ruimtes zoals kantoren en onderzoeksplekken
ook wel lab-plekken genoemd waar met Internet of
Things-devices en 3D-technieken geëxperimenteerd
wordt. “En ik werk natuurlijk ook in collegezalen. Die
zijn dankzij het flexibele meubilair eenvoudig om te
bouwen van hoorcollegezaal naar werkcollegezaal.” De
hoogleraar merkt dat Mariënburg iedereen inspireert.
“Eenmaal binnen, verkoopt het complex zichzelf. Ik
merk het aan elke bezoeker, of het nu een student,
onderzoeker of iemand uit het bedrijfsleven is: het
voormalige klooster maakt indruk. Neem bijvoorbeeld
het atrium, de lichtinval is hier echt fantastisch.”

REGIO MIDDEN-BRABANT

|

67

RELIGIEUS

MUSEUM

Het

DE A RC HI T EC T
Yvonne Segers van BiermanHenket
Architecten was als architect vanaf het
begin bij de transformatie van Mariënburg
betrokken. “Ons doel was om het DNA van
het gebouw te behouden en te voldoen
aan het eisenprogramma van de universiteit.” Zo moest het complex verduurzaamd
worden door onder andere het isoleren
van de gevel en het plaatsen van stalen
achterzetramen. Ook moet het voldoen
aan eisen op het gebied van akoestiek. “De
technieken van nu zijn verwerkt zonder
dat ze de historie geweld aandoen of hinderlijk aanwezig zijn.” Zo is de technische
installatie in de kapel stijlvol verstopt in de
balustrade en in een voorzetwand tegen
de achterwand van het orgel.
Een nieuwe tijdslaag
Met de nieuwe inrichting voegde BiermanHenket een nieuwe tijdslaag toe aan
het historische complex. “Mariënburg was
een ontzettend leuke uitdaging. Omdat

Een nieuw hart
Ook de zoektocht naar een nieuw hart
voor het complex was uitdagend. “Een
nieuwe functie vraagt om een nieuw hart,
een nieuw centraal punt waar mensen
elkaar ontmoeten. De ruimten die nu het
atrium vormen, waren er al, maar werden
niet gebruikt omdat ze buiten waren.
Het atrium verbindt nu de kapel en het
hoofdgebouw en creëert zo een extra binnenruimte, een nieuw hart. ” Het atrium

tische vloerbedekking beschermt de eeuwenoude vloer
van visgraatparket. Als er hele speciale gelegenheden
zijn, kan de vloerbescherming eraf en komt de prachtige
houten vloer weer tevoorschijn. In het Haakgebouw zijn
77 appartementen voor buitenlandse studenten die hier
de internationale master volgen gebouwd.” Het mooi-

WIM BOERS: “IK BEN HIER RENTMEESTER VOOR HET LEVEN”

Slapen onder de dakspanten
In het haakgebouw zijn appartementen
gecreëerd door tussenwanden op het
bestaande gebouwstramien te plaatsen.
“De verdiepingen in het haakgebouw
verschillen in hoogte. Daarom zijn op de
eerste verdieping appartementen met
een slaapvide gemaakt en op de bovenste verdieping appartementen met één
woonlaag.” In de appartementen is de
originele betonconstructie nog zichtbaar.
“En bovenin zie je de dakspanten van de
vroegere zolder.” Zo speelt de historie nog
altijd een bijzondere rol.

ste element is volgens Wim het atrium. “Deze glazen
constructie verbindt de kapel en het hoofdgebouw
met elkaar. Het is echt mijn favoriete plek. Studenten
komen er om te studeren en ook de medewerkers van
de bedrijven strijken er graag neer.” Eind 2017 werd de
transformatie voor het grootste deel afgerond. Sindsdien verzorgen vrijwilligers van de Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch er rondleidingen en zo houden ze het
verhaal van het klooster en de zusters JMJ levend.
D E KL OOS TE RTUIN
Tussen de gebouwen in ligt een kleine tuin met twee
unieke elementen. “Elke kloostertuin had een omloop.
De zusters konden er bidden, wandelen en mediteren.
Nog steeds bestaat de mogelijkheid om deze berceau,
de rondgang door een tunnel van perenbomen, te
lopen. Een deel van deze fruitbomen staat hier al sinds
1926. Naast dit complex zit een bierbrouwerij die van
de peren likeur gaat maken.” Het andere bijzondere element in de tuin is een tientallen meters hoge plataan
met een stam met een doorsnede van wel zeven meter.
“Die plataan staat er al langer dan het klooster. In een
later stadium van de herbestemming gaan we de tuin
openstellen voor het publiek.” ■
KLOOSTER MARIËNBURG • SINT JANSSINGEL 92-96
5211 DA ’S-HERTOGENBOSCH • WWW.MARIENBURG-DENBOSCH.NL
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Lieveheersbeestjes
museum

is een prettige ruimte om in te vertoeven.
“Dat komt door het vele daglicht en omdat het zo hoog is.” Vanuit het atrium is
de oude identiteit en indeling van Mariënburg nog goed zichtbaar, je ziet de kapel,
het hoofdgebouw en het haakgebouw.
“Het oogt alsof de nieuwe toevoeging
natuurlijk is en daar zijn we trots op.”

de universiteit al van start ging in een van
de gebouwen hebben we een pop up inrichting gemaakt. Alle zit- en werkplekken
staan los en zijn eenvoudig te verplaatsen. Dit tijdelijke meubilair viel zo in de
smaak dat we die na de transformatie
door het hele complex hebben geplaatst.
De inrichting past bij de snelheid van de
huidige functie van het gebouw en bij
de identiteit van de universiteit met een
nieuwe community.”

L

in ’s-Hertogenbosch

ieveheersbeestjes. Ze zijn klein en glimmend en vrijwel iedereen vindt ze schattig en leuk. “Het lieveheersbeestje doet
mensen iets”, bevestigt zuster Theresiënne
Berendsen. In haar lieveheersbeestjesmuseum komt
de bezoeker ogen te kort. Tegen de wanden staan
kasten vol rood-zwarte-beestjes op uiteenlopende
voorwerpen. Van regenlaarzen tot sieraden, maar
ook zandlopers, speelgoed, pluchen lieveheersbeestjes en een portemonneetje. “Levende exemplaren
vind je alleen buiten in de tuin. Ik heb wel een aantal dode beestjes liggen, al vind ik het jammer dat
die zo verkleurd zijn.”
HET B EGIN VAN HAAR HO B B Y
Zuster Trees, zoals ze graag genoemd wordt, spaart
al 25 jaar voorwerpen met lieveheersbeestjes erop.
“Het begon met een verjaardagskaartje dat ik van
een bevriende zuster kreeg. Daarop stond: alle goeds
voor jou als lieve-heer-beestje. Die tekst raakte mij
enorm. Ik vond het mooi en bijzonder dat zij mij
zo zag. Toen ben ik begonnen met het sparen van
voorwerpen met lieveheersbeestjes erop.” Bijzonder
zijn de zwart-rode zaadjes die in een doorzichtig
bakje in een vitrine midden in de museumruimte
staan. “Die komen van een plant in India. Ze lijken
enorm op lieveheersbeestjes, de plant heet dan ook
Pater Noster.”

rium van klooster Mariënburg, het moederhuis van
de Zusters van Jezus, Maria en Jozef waartoe ik ook
behoor.” Zuster Trees trad in 1956 als 17-jarig meisje
toe tot deze congregatie. “In die tijd had deze congregatie zeventig kloosters, nu geen enkele meer.” In
het moederhuis woonden oudere zusters en jongere
zusters die voor hen zorgden.
In 2016 werd Mariënburg getransformeerd
tot universiteit en de zusters moesten verhuizen.
“Verhuizen was moeilijk, want er lagen veel herinneringen in het klooster – maar ik ben blij met de
plek waar ik woon, het ligt vlak bij het klooster en
dus ook vlakbij het museum.” En met haar museum
maakt ze nieuwe herinneringen. “Ik denk nog
vaak terug aan een zieke, oudere dame die ook van
lieveheersbeestjes hield en met een rolstoel naar het
museum kwam. Ze genoot heel erg.”
DE MARIËNKEVER
Ietwat verstopt hangt aan een wand een briefje
met daarop de naam van het gestippelde kevertje in
verschillende talen. Het Duitse woord voor het door
zuster Trees zo geliefde diertje is Mariënkäfer. En zo
is de cirkel rond. Museum voor de ‘Mariënkever’ in
voormalig klooster Mariënburg. ■

IN EEN VO O RMALIG KLO O STER
Op 25 mei 2015 opende het museum in het Stille
Huisje in stadspark Mariënberg dat achter voormalig klooster Mariënburg ligt. Via een poort aan de
Sint Janssingel vlakbij de hoek met de Berewoutstraat loop je zo het park in. “Dit was het mortua-

O P ENINGSTIJ DEN
Van half april tot half september is het Lieveheersbeestjesmuseum elke zaterdag geopend van 14 uur tot 16 uur.
Sint Janssingel 92-96, 5211 DA ’s-Hertogenbosch
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GOIRLE

I

n de toekomst kun je in deze gemeente op twee
bijzondere locaties gaan wonen, dicht bij de natuur
en tussen het cultureel erfgoed. Er komen namelijk woningen op de terreinen van de voormalige
textielfabrieken Van Besouw en Van Puijenbroek.
De provincie, Brabants Landschap en waterschap
De Dommel hebben met expertise bijgedragen aan de
ontwikkeling van dit project. Nadat het bestemmingsplan gewijzigd is, zal er op zijn vroegst in 2020 gestart
worden met de bouw.

ZUIDRAND GOIRLE

Een parel
voor Brabant
“Waar ligt dat?” is een vraag die inwoners van de gemeente Goirle vaak moeten beantwoorden als ze een andere
Brabander vertellen waar ze wonen. “Ooo, ligt het vlakbij Tilburg, ja dat ken ik wel”, is hoe zo’n gesprek dan

TEXTIELDO RP
Net zoals in andere delen van de provincie, waren er in
Goirle meerdere succesvolle textielbedrijven gevestigd.
De Amerikaanse Burgeroorlog (1861–1865) zorgde voor
een stagnatie in de aanvoer van katoen naar Europa.
Dit zorgde voor een toenemende vraag naar linnen.
Dit bood Goirlese ondernemers de mogelijkheid om
fabrieken te bouwen waar meer geproduceerd kon
worden dan in de kleine bedrijfjes die zich tot dan toe
bezighielden met de productie van linnen en pellen
(linnen of katoen met een patroon erin). In 1865 is de
fabriek HAVEP gebouwd door Hendrik van Puijenbroek.
Ook nu staat er een Van Puijenbroek aan het hoofd van
dit bedrijf dat nog steeds een link heeft met textiel: het
ontwerpt bedrijfskleding voor verschillende sectoren
vanaf hetzelfde terrein waar het in 1865 begon.
VAN B ESO U W
De Textielfabriek Van Besouw stamt uit 1885 en is net als
het complex Van Puijenbroek ontworpen door architect

VERSTERKING HISTORISCHE RELATIE
De ontwikkeling van de twee fabrieksterreinen is
onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling
Zuidrand Goirle. Doel van dit project is om de historische relatie tussen het dorp, de fabriekslocaties en
het buitengebied te versterken. In dat buitengebied
bevinden zich onder andere naaldbossen, gemengde
bossen, moerassen, grasland en beeklopen. Dit alles
vormt een gevarieerd landschappelijk gebied waar
fietsers, ruiters en wandelaars graag vertoeven.

DE REGTE HEIDE
De woonprojecten komen op de grens van dorp en landschap met
de Kerkstraat, de Bergstraat en de Nieuwe Leij als grenzen. Ook zorg
en sociale huur krijgen een plek binnen het plan. Ten zuiden van het
dorp liggen meerdere landgoederen en natuurgebieden zoals Gorp
en Roovert, Nieuwkerk, Ooijevaarsnest, Halve Maan en de Regte
Heide. De Regte Heide grenst aan Riel, een dorp dat ook deel is van
de gemeente Goirle. Het is een heidegebied van 125 hectare waarin
zeven grafheuvels uit de middenbronstijd (2000–700 voor Christus)
liggen. Doordat de Regte Heide op zand en grind ligt en er beken
omheen lopen, zijn er grote hoogteverschillen tot vijf meter in het
landschap. Het riviertje de Leij die aan de westkant van Goirle loopt,
vormt samen met de Nieuwe Leij aan de oostkant de bovenloop van
de Donge. Dankzij de grote variatie aan landschappelijk schoon mag
deze regio met recht een Brabantse parel genoemd worden.

Edouard Fremau. De familie Van Besouw zat toen al 45
jaar in de textiel. Eigenaar Jan liep voorop waar het de
bescherming van arbeiders betrof. Hij gaf zijn medewerkers de ruimte om een vakbond op te richten. Ook was
er vanuit de fabrieksleiding aandacht voor ontspanning
en onderwijs. Deze fabriek zorgde voor technologische
vernieuwingen. Zo introduceerde Van Besouw gebreide
tapijten en gecoat doek. In 1995 sloot de fabriek, de tapijttak bleef open en vertrok in 2008. Sindsdien staat het
complex leeg. Voor beide fabrieksterreinen geldt dat het
grootste deel van de gebouwen gesloopt zal worden om
plaats te maken voor de nieuwe woningen.
Enkele kenmerkende, cultuurhistorische elementen
blijven behouden, zoals de schoorstenen op beide terreinen, het ketelhuis en het voormalige kantoor op de
Van Puijenbroeklocatie en op de Van Besouwlocatie het
accu- en pompgebouw en de gevel van het hoofdkantoor
en de magazijnen aan de Kerkstraat. Het poortgebouw/
transformatorhuis aan de Kerkstraat wordt herbouwd. ■

verder gaat. Goirle ligt zelfs tegen Tilburg aan. De Goirleseweg die vanaf het Willem II-stadion richting het centrum
van Goirle loopt, gaat naadloos over in de Tilburgseweg die van centrum Goirle naar het voetbalstadion voert. Maar
Goirle is zoveel meer. Een gezellig dorp met veel ondernemers, een actieve winkeliersvereniging, een prachtig
Cultureel Centrum en bovendien: veel heerlijke plekken om te wonen en natuurgebieden om van te genieten.
fotoGrAfie ramon mangold
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“HOE BEHOUD JE
ZO VEEL MOGELIJK
CULTUURHISTORISCH
ERFGOED IN DE
CONTEXT VAN
EEN VITALE
LEEFOMGEVING?”

TILBURG

NS WERKPLAATS, STIJLVOL ICOON VAN
.EEN EEUW SPOORWEGARCHITECTUUR.

Never waste
a good crisis!
Wie vandaag door de Tilburgse Spoorzone loopt of fietst, doorkruist maar liefst anderhalve
eeuw spoorweggeschiedenis. Toch had het slechts weinig gescheeld of alle monumentale
gebouwen in dit gebied waren ten prooi gevallen aan de slopershamer. ‘Gelukkig’ voorkwam
de economische crisis van 2007 grootscheepse nieuwbouw in dit unieke gebied.
fotoGrAfie

‘D

e verboden stad’, zo werd de NS-werkplaats in Tilburg ook wel genoemd.
‘Het best bewaarde geheim van
Tilburg’ hoorde je ook wel. Niet zo verwonderlijk, want het enorme complex
van één kilometer lang en 135 meter
breed middenin het Tilburgse centrum was alleen toegankelijk voor spoorwegpersoneel. Hele generaties verrichtten hier noeste arbeid en zij waren trots op ‘hun’
bedrijf. Legio zijn ook de anekdotes over wat er ‘achter
de muur’ gaande was. Maar zelfs voor de echtgenotes
van werknemers bleef dit vaak geheim: de broodtrommel werd tussen de middag door een speciaal ‘schuifke’
in de metershoge schutting aan manlief overhandigd.
TRANSVERSAAL
De NS-werkplaats wordt gezien als een stijlicoon van
de spoorwegarchitectuur en een uniek voorbeeld van
een samenhangend spoorweglandschap. De aaneenschakeling van gebouwen uit verschillende periodes,
waarbij houtconstructies uit de beginperiode afwisselen met stalen spanten uit een latere tijd, vormden
één grote logistieke organisatie. Een ‘transversale’
werkplaats werd deze constructie genoemd. Omdat
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locomotieven en wagons zijwaarts ten opzichte van de
sporen werden verplaatst via speciale rollerbanen. Die
bijzondere constructie wordt weer zichtbaar gemaakt
in de nieuwe gebouwenstructuren.
D’ N ATELJ EE
De spoorwegwerkplaats dateert in zijn eerste opzet
van 1863. In de volksmond kreeg het bedrijf al snel de
naam ‘d’n ateljee’, naar het Franse woord ‘atelier’, dat
werkplaats betekent. De komst van het bedrijf bracht
grote sociale veranderingen met zich mee voor de stad.
De enorme werkgelegenheid trok veel mensen van
buiten de provincie. Zo vestigden zich veel protestanten en socialisten in het katholieke zuiden en vooral de
‘rooien’ werden met argusogen bekeken. Rondom de
werkplaats verrezen complete woonwijken. Aan het
begin van de twintigste eeuw was ‘de spoorwegen’ met
1400 werknemers de grootste werkgever van Tilburg.
HERO NTWIKKELING
Aanvankelijk was het de bedoeling om veel gebouwen
te slopen en door middel van nieuwbouw het gebied
opnieuw in te richten. Met de crisis van 2007 verdwenen die plannen grotendeels in de prullenbak, waarna
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KO EP ELHAL
De monumentale koepelhal vormt de eyecatcher aan
de oostzijde van het complex. Het pand dateert van
1902 en werd gebruikt als wagenmakerij. Opvallend is
het tien meter hoge koepelvormige dak en de bijzondere stalen ‘knieboogspanten met V-liggers’. Deze
constructie is voor een fabriekshal uniek in Nederland.
Na een kortstondige rol als theaterzaal wordt de ruimte
nu vooral gebruikt voor evenementen. Swan Market,
Biënnale Brabant en Festival Mundial zijn inmiddels
enkele vaste gebruikers.
WAGENMAKERIJ
Van de wagenmakerij is vooral het interieur interessant. De negentig oranje-rode kolommen en het sheddak geven het gebouw een bijzondere sfeer. De bestrating in het gebouw is nog origineel en stamt uit 1871.
De wagenmakerij vormt een onderdeel van het gehele
ensemble met de Koepelhal en aangrenzende gebouwen. In de rauwe, urban omgeving is ruimte voor onder
meer de Hall of Fame en het Ladybird Skatepark.

“DE BROODTROMMEL WERD DOOR
EEN SPECIAAL ‘SCHUIFKE’ IN DE
METERSHOGE SCHUTTING OVERHANDIGD”
de visie veranderde. Bestaande structuren werden
leidend met als voornaamste doel dat de Spoorzone de
stad moest versterken.
Nadat in 2011 de gronden vrijkwamen – de werkplaats vertrok naar een locatie buiten de stad – stonden
de ontwikkelaars voor een enorme uitdaging. Hoe
behoud je zoveel mogelijk cultuurhistorisch erfgoed in
de context van een vitale leefomgeving? Met subsidie
van de provincie en een gezamenlijke aanpak van
gemeente en provincie worden de komende jaren de
opties voor de toekomst verder uitgewerkt.
EN ER G I E N E UT R A A L
Volgens Joep Frenken, projectmanager van het Spoorzonegebied, ontstonden daarbij tal van nieuwe uitdagingen. “Hoe behoud je het ‘makersmilieu’? Welke gebouwen zijn geschikt voor welke doelgroep? Hoe zorgen we
ervoor dat de energiekosten niet de pan uit rijzen? En
hoe krijgen we alles financieel sluitend?” Uiteindelijk
werd gekeken naar de behoefte. Zo werd voor jonge ondernemers die net iets meer willen dan een primitieve
werkruimte, Gebouw 88 gerevitaliseerd. “Met zonnecel-
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len, een warmtepomp en thermische beglazing voldoet
dat pand nu aan alle moderne eisen.” Uiteindelijk moet
er een gebied ontstaan dat naadloos aansluit bij de rest
van de omgeving. Met de Interpolistoren als oostelijk
baken en Westpoint als markering aan de andere zijde.
M OOI, RUIG E N L E L IJK
Momenteel ontwikkelt de Spoorzone zich tot een
nieuw stadshart. Daarbij wordt veel moeite gedaan om
‘placemakers’ uit de beginperiode zoals de Hall of Fame
en low budgettheater ‘De Boemel/Bleyemakerij’, een
permanente plek te geven. Horecagelegenheden als de
Houtloods, EVE en RAW zijn gevestigde namen geworden. De prachtige glazen LocHal wordt de thuisbasis
voor de bibliotheek en Kunstbalie. Steeds vaker worden
evenementen georganiseerd bij, tussen en in de gebouwen. Festival Mundial en Tilburg Ten Miles zijn daar
bekende voorbeelden van. Het Clarissenhof vormt met
zijn mediterrane uitstraling te midden van historische
gebouwen, integratie van het hoogste niveau. ■
NS-WERKPLAATS • SPOORLAAN 35 • 5038 CB TILBURG

P O LYGO NALE LO O DS
Een van de meest opvallende gebouwen in het gebied
is een glazen, sikkelvormige loods met een draaischijf
ervoor. Vanaf het stationsperron heb je er goed zicht op,
maar beter is om het te bezoeken. De draaischijf dateert
van 1929 en diende als alternatief om de locomotieven
op deze beperkte ruimte naar de verschillende locaties te kunnen manoeuvreren. Deze ‘polygonale’ loods
dateert van 1937. De oorspronkelijke smeerputten en
kraanbaan zijn nog in het gebouw aanwezig.
LO C-HAL
De werkplaats voor locomotieven was bij de oplevering
in 1932 voorzien van de meest moderne constructies en
kranen. Zo konden locomotieven ook zijwaarts worden
verplaatst om ze een bepaalde werkunit in te rijden.
Hier en daar zijn zelfs nog delen van de allereerste
werkplaats uit 1867 aanwezig. Het meest in het oog
springend is het hoge gebouw met de glazen gevels.
Imposante draagconstructies met vakwerkliggers
bepalen hier het interieur. De kranen in dit deel van het
complex waren ontworpen en geconstrueerd voor het
optakelen van hele locomotieven.
HO U TLO O DS
Een van de oudste gebouwen van de werkplaats is de
houtloods. Momenteel in gebruik als hip restaurant, inclusief twee geparkeerde nostalgische wagons waarin
ook horeca is ondergebracht. Het gebouw uit 1867 diende als magazijn, bergplaats voor hout en werkplaats
voor locomotieven en is redelijk intact gebleven. In de

Een rondgang
door de
Spoorzone
De architectuur van de bedrijfshallen van de voormalige NS-werkplaats kenmerkt
zich door een sobere en doelmatige vormgeving. Regelmatig tref je hier unieke
combinaties aan van houten en stalen constructies. Over het gehele terrein zijn
utilitaire voorzieningen uit het verleden in het zicht behouden. Zo passeer je de
oude spoorrails of sta je oog in oog met een oude seinpaal.

jaren dertig werden de rails met kraanbaan gebouwd.
Tot op de dag van vandaag maken zij het perceel van
de Hootloods tot een opvallend ensemble. Het gebouw
heeft als enige op het complex een houten constructie
en is daarmee een goed voorbeeld van de architectuur
van de Staatsspoorwegen uit de beginperiode.
KETELHU IS
De machinekamer, hoogspanningsruimte en kolenbunker uit 1947-1948 is niet alleen waardevol vanwege
het statige exterieur, maar vooral vanwege de functie
die het vervulde. Het vormde immers de energievoorziening voor de gehele werkplaats. Vanwege de aanleg
van een nieuwe weg werd een deel gesloopt, maar
de machinerie is deels nog aanwezig (helaas niet te
bezichtigen).
KOPERSLAGERIJ, SMEDERIJ EN OMGEVING
In het middendeel bevinden zich gebouwen uit
verschillende perioden en met diverse voormalige
functies. Het gaat onder andere om de metaalgieterij,
draaierij, verensmederij, timmerwerkplaats, smederij,
koperslagerij, zadelmakerij, kantoor, schilderwerk, testruimte voor motoren en een medisch centrum.
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Van Adam
tot EVE
Spoorrails met daarop een antiek onderstel van een wagon en een biertank in een
voormalige smeerput. De originele kraanbaan als roomdivider waarmee de ruimte
plotseling compleet anders is ingedeeld. Dergelijke imposante elementen verraden
de vroegere functie van EVE. Buiten wordt dat nog duidelijker. De monumentale
draaischijf die ooit de locomotieven op het juiste spoor plaatste, is tegenwoordig
een ruim terras.

D

e voormalige polygonale loods, vroeger een
werkplaats voor locomotieven, herbergt
tegenwoordig EVE, een van de blikvangers
in de Spoorzone. Toen het pand enkele jaren
geleden vrijkwam voor herbestemming, nam Ronald
van den Ende samen met vier andere ondernemers
de uitdaging aan om de monumentale loods om te
bouwen tot een unieke horecagelegenheid.
De ontwikkeling van werkplaats naar hippe horecagelegenheid was een zoektocht naar de optimale
balans. Hoe behoud je de monumentale uitstraling en
breng je tegelijk leven in de brouwerij? Dat is bij EVE
echter prima gelukt. Terwijl alles hier historie ademt,
heb je geen moment het gevoel dat je je in een oud gebouw bevindt. Op subtiele wijze worden de authentieke
elementen ingezet om de bezoeker een unieke belevenis te bezorgen.

RONALD VAN DEN ENDE:
“TILBURGERS VINDEN
HET HIER ON-TILBURGS.
DAT ZIE IK ALS EEN
COMPLIMENT”
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DRINKEN

E TE N V OOR E TE N
EVE staat voor Eten Voor Eten, een initiatief waarbij
een deel van de omzet naar het World Food Programme
gaat. Deze organisatie verzorgt wereldwijd maaltijden
voor vluchtelingen. Anderzijds staat EVE voor het vrouwelijke. Ronald: “Het grijze betonnen gebouw, maar ook
de hele omgeving hier is stoer, robuust, ruw. Echt mannelijk, Adam dus. Eve is de tegenhanger, dat komt tot
uiting in de functie: consumeren en converseren. Alles
wat we hebben toegevoegd is dan ook vrouwelijk: rond,
zacht en vriendelijk. Kijk maar naar de vormen van het
interieur, daar is goed over nagedacht.”
KL IM AAT
Het was natuurlijk wel een uitdaging om een dergelijk
gebouw, met veel staal en glas, klimaatvriendelijk te
krijgen. Ronald: “We moesten overal heel goed over
nadenken, pasklare oplossingen waren er zelden. Neem
het glas: negenhonderd vierkante meter en geen enkele
ruit heeft dezelfde afmeting. Zonnepanelen op het dak
was geen optie vanwege het uitzicht vanaf het station.
Uiteindelijk hebben we creatieve oplossingen kunnen
bedenken, waaronder een geïntegreerd systeem van
dubbele beglazing en radiatoren in combinatie met
vloerverwarming en warme lucht.
ON -TIL BURG S
Bezoekers weten EVE inmiddels goed te vinden. Van
ontbijtende bewoners van het nabijgelegen Clarissenhof en hippe tieners die ’s avonds een wijntje komen
drinken, tot zakenlui die overdag sollicitanten ontvangen. Het opvallendste compliment is volgens Ronald
dat zelfs Tilburgers het hier on-Tilburgs vinden. “Omdat
ze zoiets wel in Rotterdam of Den Haag gezien hebben
maar niet hier. Mooi dat wij er zo aan kunnen bijdragen
dat mensen trots zijn op hun stad.” ■

Bier in Brabant
Brabant beschikt momenteel over gemiddeld twee
brouwerijen per gemeente. Naast grote namen als
Dommelsch en Bavaria krioelt het van de lokale brouwers
die nog steeds als paddenstoelen uit de grond schieten.

Van noodzakelijk
kwaad tot
volkscultuur

Ook bij een aantal erfgoedobjecten dit in dit magazine
aan bod komen ‘doen ze iets met bier’. Hoe een oude
volkstraditie in combinatie met cultureel erfgoed nieuw
leven in wordt geblazen.

H

et woord ‘bier’ is een breed begrip.
Veel mensen associëren bier met
pils, dat feitelijk een relatief jonge
biervariant is. Bier daarentegen kent
een lange geschiedenis, die terugvoert tot de middeleeuwen toen elk Brabants dorp over minstens
één brouwerij beschikte. Sommige bierbrouwers
werkten voor het hele dorp, terwijl anderen voor
eigen gebruik brouwden. Zo beschikte herberg ‘In
die Halff Maen’ in Tilburg, al in de zestiende eeuw
over een eigen brouwhuis. Dat er in Brabant veel
bierbrouwerijen zijn ontstaan, is terug te voeren
naar de middeleeuwen. Water zat in die tijd namelijk vol met ziektekiemen. Omdat bier tijdens het
brouwen gekookt werd, was dit een veilig alternatief. Zo werd het de standaarddrank. Middeleeuwers dronken de hele dag bier, zelfs ’s ochtends.
Echt dronken werden de mensen er waarschijnlijk
niet van, want het alcoholpercentage was laag. Het
‘scharrebier’, dat door vrouwen en kinderen werd
gedronken, bevatte slechts 1 tot 2 procent alcohol.
Bierbrouwen was seizoensafhankelijk. In de
zomer werd de zwaardere ‘bovengistende’ bieren
gebrouwen, die we nu vooral kennen als ‘dubbel’ en ‘tripel’. In de winter, wanneer het kouder
was, brouwde met ‘ondergistend’ bier, dat we nu
kennen als pils. Pas met de komst van machinale
koeling schakelden brouwerijen massaal over
op ondergistend bier. Sinds een aantal decennia
heerst er een drang naar vervlogen biertijden. Bier
is booming en vele lokale brouwerijen doen hun
best een ‘ambachtelijk’ bier te brouwen.

HET B RO U WHU IS
In 1887 schakelde de ‘De Drie Hoefijzers’ in Breda als
eerste Brabantse brouwerij over op ondergistend
bier. In het volledig gerenoveerde brouwhuis drink
je tegenwoordig bier aan de rand van een brouwkuip bij Beers & Barrels.
NS WERKP LAATS
‘Drink met mate(n)’ is de slogan van LOC Brewery in
de Tilburgse Spoorzone. Vier jonge zielen brouwen
en promoten hun ambachtelijke bieren. Geen mainstreambieren maar ‘brews’ die slechts beschikbaar
zijn in beperkte releases. Zo zet LOC Brewery op
deze locatie een eeuwenlange traditie van vakmanschap voort.
DO NGECENTRALE
Het filterhuis van de Dongecentrale leent zich
uitstekend als locatie voor een bierbrouwerij. Niet
alleen als fysieke plek, maar ook de oude functie
van deze ruimte – het reinigen van water – krijgt zo
een nieuw leven. In het voorjaar van 2019 zal zich
hier een speciaalbierbrouwer vestigen.
AB DIJ VAN B ERNE
In de vroegere boerderij van de Abdij van Berne
huist het Proeﬂokaal. Vrijwilligers verzorgen bierrondleidingen en een proeverij. Na de film over
het brouwproces en een bezoek aan de kruiden- en
hoptuin is het proeven geblazen onder het motto
‘Vier het leven’.
KVL
Het enige dat nog ontbreekt op de culturele hotspot
die de KVL tegenwoordig is, is een bierbrouwerij.
Daar komt binnenkort verandering in als het voormalige ketelhuis deze functie vervult. ■

f o t o m a rT I n E Va n d E r m o o l E n

REGIO MIDDEN-BRABANT

|

77

I N N O VAT I E F

OISTERWIJK

“DE PROVINCIE WILDE HET EEN
KEER HELEMAAL ANDERS DOEN”
SUCCESVOLLE HERBESTEMMING KVL OISTERWIJK

Leer, leder,
het leerst
Ruim honderd jaar geleden richtte de zoon van een Tilburgse leerlooier een eigen leerlooierij
op in een naburige stad. In de periode daarna groeide de N.V. Lederfabriek Oisterwijk uit tot een van
de grootste leerleveranciers in Europa. En hoewel de productie is stilgelegd, gaat het verhaal van dit
bedrijf door. Via de ‘Ambachtsplaats voor CreativiTIJD’ naar ‘Ambachtsplaats 2.0.’
fotoGrAfie ramon mangold
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‘L

eder’ en ‘leer’ zijn woorden die als een
rode draad door de geschiedenis van het
KVL-terrein lopen. Het begon ooit met de
productie van leer en veranderde de laatste
jaren in een leerproces voor de provincie, de
gemeente en ondernemers. ‘Erfgoedbehoud
door ontwikkeling’, de slogan van de Erfgoedfabriek,
kreeg hier op vele manieren vorm.
Het is 2009, de wereld verkeert in een financiële en economische crisis. Bijna tien jaar eerder was de Koninklijke Verenigde Leder (KVL) failliet verklaard en kwamen
de gebouwen leeg te staan. Iconische gebouwen, die de
verhalen van vele families die er ooit werkten, vertegenwoordigden. Kopers dienden zich niet aan in deze
slechte omstandigheden. Daarom besloot de provincie
om het heft zelf in handen te nemen.
“KVL was een van de eerste projecten van de Erfgoedfabriek. Samen met de gemeente bedachten we
een plan om de woningmarkt uit het slop halen. Vervolgens kocht de gemeente de grond en werden wij eigenaar van de gebouwen. We hadden nog geen idee wat
we er precies mee wilden doen. Maar dat dit complex
met al die rijksmonumenten een goede herbestemming

OISTERWIJK

moest krijgen, stond vast.” Ben ten Hove werkte de afgelopen vijf jaar in opdracht van de provincie als concepten kwartiermaker van KVL. “De provincie wilde het een
keer anders doen. Om te leren hoe je in crisistijd successen boekt namen ze de exploitatie zelf ter hand. Dat was
nieuw, de herontwikkeling werd dan ook een organisch
proces waarvan iedereen veel heeft geleerd.”
CRE ATIV ITIJD
Ben ontwikkelde het concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’. “Dit leidde al direct tot veel interesse van toekomstige huurders, die al snel een tijdelijke plek kregen.
Mede hierdoor, maar ook door allerlei evenementen
kwam de plek tot leven.” In zijn rol als kwartiermaker
sprak Ben met potentiële huurders, Burgemeester en
Wethouders van Oisterwijk en aannemers. Ondertussen werd de vervuilde grond gesaneerd, een infrastructuur aangelegd en het buitengebied opgeknapt. “Zodat
het aantrekkelijk werd voor potentiële ondernemers.”
Het ketelhuis en de machinekamer werden ontwikkeld tot evenementenlocatie, waarbij mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt hun steentje bijdroegen
aan de verbouwing, in de catering en bij de schoonmaakdienst.

VAN LEDERFAB RIEK O I STERWI JK TO T
KO NINKLIJ KE VER ENI G DE L EDER
Noord-Brabant is van oudsher een centrum van de leerindustrie.
Aan het eind van de negentiende eeuw waren er bijna 550 looierijen
actief. Tilburger Christ van der Aa richt in 1916 de Lederfabriek Oisterwijk op. Na enkele jaren verkoopt hij het succesvolle bedrijf aan een
Amsterdamse handelsmaatschappij, zelf blijft hij directeur. In 1932
volgt het predicaat Koninklijk en het personeelsbestand groeit naar
1200 medewerkers.
In 1941 overlijdt Christ van der Aa. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezetten de Duitsers de fabriek De eigenaren Adler en Oppenheimer moeten vanwege hun joodse achtergrond vluchten. Oppenheimer wordt later in een concentratiekamp vermoord.
Na de oorlog kent de fabriek ups en downs. In 1974, na een fusie,
ontstaat de naam Koninklijke Verenigde Leder (KVL). Tot ver in de
jaren tachtig behoort de KVL tot een van de tien grootste lederfabrieken in Europa. In de jaren negentig is bedrijfssluiting onvermijdelijk.
In het jaar 2000 worden de laatste werknemers ontslagen.

“DIE VIBE VAN HARD
WERKEN VERSTERKT DE
ONDERNEMERSGEEST”
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ETEN

Leﬀe Bierbrood
Lekker
langzaam

Als klimaatbeheersing werd gekozen voor vloerverwarming in combinatie met een luchtwarmtepomp op
het dak. “Vanwege de vervuilde grond was een warmtepomp helaas geen optie. Ook hadden we het plan
om een ijs-solar te plaatsen. Dat ging uiteindelijk niet
door, maar we hebben er wel Europese subsidie voor
gekregen. Die schuiven we nu door naar andere ondernemers. Zo kan bijvoorbeeld de bierbrouwer die zich in
het ketelhuis vestigt, het geld gebruiken om zonnepanelen op het dak te leggen.”
KU N ST E N A A R S LE R E N VA N EL KAAR
Succesverhalen zijn er voldoende. Neem nou het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) waarvoor twee
panden werden verbouwd. Hierdoor kon het concept
voor Brabant behouden blijven. “Het EKWC trekt studenten uit de hele wereld naar de provincie. Gedurende
hun verblijf hier maken ze samen kunst en leggen ze
hun ervaring als open source vast in een database. Zo
leren kunstenaars van elkaars ervaringen, bijvoorbeeld
hoe bepaalde kleuren en materialen op elkaar reageren.”
De werkplaats is opengesteld voor publiek. Mensen
kunnen de kunstenaars aan het werk zien, iets kopen
of meedoen aan een workshop. Zelf een bord boetseren
bijvoorbeeld. “Terwijl het in de oven staat haal je bij
Robèrt van Beckhoven een gebakje en eet je dat even
later van je zelfgebakken bordje”.
Ook het leerlokaal is volgens Ben een groot succes
geworden. Dit oudste gebouw van de leerfabriek stond
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op de nominatie voor sloop. Maar de provincie besloot
anders, het werd beschikbaar gesteld aan de jongeren
van GRUTS, de jongerenlijn van de Erfgoedfabriek. “Zij
namen de herontwikkeling van hun pand zelf ter hand.
Om te leren en te experimenteren.” Nu zij het pand
verlaten hebben huist er een ondernemer die software
voor het onderwijs aanbiedt. “Dat is toch een mooi
verhaal. Dat je van een leergebouw, al lerend, er een
ondernemer huisvest die leerstof ontwikkelt.”
E E N S UCCE S V E RH AAL
Dit jaar werden het ketelhuis, het hoofdgebouw, de
brandweerkazerne en het U-gebouw verkocht aan
Polimex. Het U-gebouw krijgt een nieuwe bestemming met een hotel, appartementen, ambachtelijke
foodhall, museum, expositieruimten, parkeergarage en
faciliteiten voor educatie, sport en wellness. De overige
gebouwen worden inclusief zo’n zestig huurders overgedragen. Rondom de voormalige KVL ontstaat, in een
vloeiende overgang van oud naar nieuw, een minidorp.
Daarmee is de herbestemming van de KVL zo goed als
voltooid. Een succesverhaal. Ben: “Een leeg gebouw op
zich is niets. De gezamenlijke energie van mensen en
het gebouw maken het tot een gave plek. Hier hangt
een vibe van hard werken, die energie versterkt de
ondernemersgeest.” ■

H

eel Holland Bakt-bakker Robèrt van
Beckhoven heeft samen met Leffe een
bierbrood ontwikkeld. Het is superlekker maarrrr… je moet wel even
de tijd nemen om het te bereiden. De broden van
Robèrt zijn namelijk ‘langzame broden’. Dat maakt
het brood niet alleen erg lekker, maar het bevordert ook de vitamine- en mineralenopname in je
lichaam.
Voor het maken van zo’n superlekker bierbrood ga
je als volgt te werk:
DAG 1
Week de roggekorrels een aantal uren in abdijbier
(twee liter bier op één kilo roggekorrels). De korrels
zuigen zich helemaal vol en nemen de smaak van
het bier over.
DAG 2
Leg de geweekte roggekorrels anderhalf uur in de
oven op 160°C. Het resultaat noem je het ‘kookstuk’.
DAG 3
Draai een brooddeeg met 40% kookstuk, bloem, desem, zout, olie en wat biologische appelstroop. Leg
het deeg een nacht in de koeling om de kenmerkende krachtige broodsmaak te ontwikkelen.
DAG 4
Vorm de broodjes, laat ze nog een laatste keer
rijzen en bak ze ‘op de vloer’ voor een mooie korstvorming.
Vind je dit lastig? Check dan de filmpjes op Youtube voor handige tips voor beginners. Gaat het
goed? Probeer dan eens een ander lekker biertje als
basis! ■

LEERFABRIEK KVL • ALMYSTRAAT 14 • 5061 PA OISTERWIJK
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VUGHT

“ZORG IS EEN VOORWAARDE
VOOR EEN FIJN LEVEN, NET
ALS WATER EN LICHT”

De achteloze voorbijganger valt het maar amper op,
dat onopvallend stukje bosgebied langs de rand van het
Drongelens kanaal tussen Vught en ’s-Hertogenbosch.
Eenmaal aan de wandel in het bos stuit je op
waterpartijen die zich in een zigzagpatroon een weg
door het groen banen. Deze specifieke vorm is niet
op natuurlijke wijze tot stand gekomen maar door
mensenhanden aangelegd. Het betreft hier namelijk
restanten van het roemruchte Fort Isabella.
f o t o G r A f i e l o E S Va n d U I J V E n d I J K

F

ort Isabella is tegenwoordig ook de naam
voor het complex waar de voormalige
Isabellekazerne deel van uitmaakt. Een
voormalig fort uit de zeventiende eeuw waar
tegenwoordig wordt gewoond, gewerkt en
gerecreëerd. Waar ooit soldaten te fiets onderdak vonden en dienstplichtige soldaten hun eerste
exercitiestappen zetten. En waar plannen worden
ontwikkeld voor een geheel nieuwe samenleving.

FORT ISABELLA WORDT EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Restanten van een
bewogen militaire
geschiedenis
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ISAB ELLA
Isabella, de naam is gevallen. Dochter van koning
Filips II van Spanje en hertogin van Brabant aan het
begin van de zeventiende eeuw. Naar haar is het fort
genoemd dat in 1618, tijdens het Twaalfjarig Bestand,
werd aangelegd ter bescherming van de Noordelijke
Nederlanden tegen invallen van Spaanse en later
Franse troepen.
Het fort is gebouwd op Het Reut, een gehucht waarvan de houten huizen moesten wijken. Fort Isabella
was een onderdeel van het Zuiderfrontier, tegenwoordig bekend als de Zuiderwaterlinie. Dat was de langste aaneenschakeling van forten, vestingsteden en
onderwaterzettingsgebieden die Nederland ooit heeft
gekend.
In 1629, enkele maanden voor de inname van ’sHertogenbosch, wordt het fort door de Staatse troepen
onder leiding van Frederik Hendrik veroverd. Enkele
honderden jaren en vele verbouwingen later verliest
het fort zijn status en worden de meeste gebouwen
afgebroken. Alleen het corps de garde (wachthuis) met
onderpoort overleeft de bouwactiviteiten uit de periode
1915–1917, waarin de Isabellakazerne gestalte krijgt. Van

DE P U RE SMAKEN VA N PU R E F L AV O R
De geur van heerlijk vers gebrande koffie komt je tegemoet als je
het onderkomen van Wouter Scholten binnenstapt. Hij is een van de
ondernemers die zich heeft gevestigd op Fort Isabella. In de bijzondere
entourage vertelt Wouter enthousiast over zijn bedrijf én het gebouw.
Wouter weet over het pand met historische allure te vertellen dat hier
in de vorige eeuw kolen werden gestort, waarmee de gebouwen van
het kazerneterrein werden verwarmd. Een pand met een brandbaar
verleden én heden dus. Naast een heerlijke koffiebonenmelange
– Wouter mixt en roostert de verse koffiebonen waar je bij staat –
biedt hij ook een mooi assortiment wijnen aan. Verder kunnen bezoekers er terecht voor een koffie- of wijnproeverij en een baristatraining.
Uiteraard ondersteund door de enthousiaste verhalen van Wouter.

1922 tot 1940 is het Regiment Wielrijders hier gelegerd.
Na de Tweede Wereldoorlog biedt de kazerne onderdak
aan diverse legeronderdelen, waarna de kazernefunctie
in 1993 definitief wordt opgeheven.
Fort Isabella bestond in haar oorspronkelijke vorm
uit een vijfhoekige schans met vijf bastions. Het geheel
was omgeven door een brede gracht. Er omheen lagen
onder ander een ‘gedekte weg’ (een weg met een
borstwering ter bescherming van de manschappen) en
andere militaire werken. Daarbuiten lag een moerasgebied zodat het samen met Fort Anthonie dat iets
verderop lag, een prima verdedigingslinie vormde.
P U IST
Hoewel veel oude gebouwen van het fort verdwenen
zijn, vind je veel sporen terug in het landschap. Allereerst staat daar natuurlijk ‘De Puist’, het wachtgebouw
met onderpoort midden op het terrein. Verder zijn van
het zeventiende-eeuwse verdedigingswerk nog delen
van twee ‘ravelijnen’ (driehoekige, versterkte eilanden)
en de ‘gedekte weg’ aanwezig. De ‘enveloppe’ (beschermingswal) is tegenwoordig een wandelpad en door de
aanleg van het Drongelens kanaal ligt de ‘natte gracht’
er tegenwoordig nogal droogjes bij. ■
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Een inclusieve
samenleving
in een militaire
omgeving
Als het aan Tjeerd Saatrube en Olivier Koning ligt bestaat er over een jaar of
vier een geheel nieuwe samenleving op Fort Isabella. De plannen krijgen vorm,
bewoners en ondernemers zoeken hun plekje. Langzaam maar zeker beginnen de
contouren van het nieuwe Fort Isabella zich af te tekenen.

D

e stervormige grachten en ravelijnen zijn
straks weer zichtbaar en de geschiedenis
wordt verteld via rondleidingen, digitale
presentaties en escaperooms. Vanaf metershoge wallen kijk je uit over het oude fort, maar ook
naar ’s-Hertogenbosch. Precies zoals Frederik Hendrik
de stad ooit moet hebben zien liggen. Op subtiele
wijze komen de contouren van het fort terug in de
bestrating en in waterpartijen met statige trappen.
Het oude fort in een moderne jas.
Z OR G A LS V O O RWA A R D E V O OR E E N
F I J N LE V E N
Op deze historische plek ontstaat een geheel nieuwe,
vitale samenleving. Waar wonen, werken, leren, recreeren en cultuur beleven met elkaar verbonden worden.
En waarin mensen elkaar inspireren en stimuleren,
zodat ze samen krachtiger staan. Tjeerd: “We creëren
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levensloopbestendige huisvesting in een vitale omgeving, waarin zorg een voorwaarde voor fijn leven is.
Net als water en licht bijvoorbeeld. In onze beleving is
dat straks gewoon beschikbaar. Dat kan langdurige of
tijdelijke zorg zijn. De focus ligt op stimulans van wat
mensen wel kunnen. De hulp die mensen elkaar geven
ontstaat vanuit de dagelijkse reuring en de activiteiten
die hier plaatsvinden. Passende persoonlijke aandacht
staat hier centraal.”
Dit plan had in de hoofden van Tjeerd en Olivier al
redelijke vormen aangenomen, toen de mogelijkheid
voorbijkwam om Fort Isabella aan te kopen. Na een
periode van leegstand boden veel kazernegebouwen
destijds huisvesting aan jongeren, maar het onderhoud
liet veel te wensen over. Het integrale plan van Tjeerd
en Olivier bleek zo uniek, dat het een totaaloplossing
voor het hele complex bood.
APPE LTJE -E ITJE
Ook de Erfgoedfabriek schoof aan en er werden plannen ontwikkeld. Met zo’n vijftien belanghebbenden,
variërend van natuur- en cultuurbeschermers tot gemeente en andere overheden is dat geen appeltje-eitje.
“Maar het uiteindelijke plan voorziet in een oplossing
waarin alle partijen zich kunnen vinden”, blikt Tjeerd
terug. “Dat plan voorziet naast wonen, werken en recreatie ook in educatie. Denk hierbij aan de Zuiderwaterlinie, de Linie 1629 en het fort zelf. Ook werken we nauw
samen met Avans, de HAS en NHTV. Stagiaires hebben
veel onderzoek gedaan naar onderwerpen als natuur,
verduurzaming, horeca en vitaliteit voor ouderen en
mensen met een verstandelijke beperking.”
BUITE N S TAD
Op dit moment herbergt Fort Isabella zo’n honderd
bedrijven met 250 werkplekken, de meeste zitten er in
beginsel tijdelijk, “Maar we onderzoeken in hoeverre
een langdurig verblijf mogelijk is”, zegt Tjeerd. “Het
moet natuurlijk wel aansluiten bij onze visie, de ‘ziel’
van het nieuwe Fort Isabella.”
Zodra een pand verduurzaamd wordt – denk aan
wand-, dak-, vloer-, glasisolatie en vloerverwarming
– gaan de eigenaren met de ondernemers in gesprek.
Voorwaarde voor een langer verblijf is dat zij zich willen verbinden aan het concept en het terrein, mee willen gaan in de ontwikkeling. Tjeerd: “De dierenkliniek
is hier een mooi voorbeeld van. Jaarlijks ontvangen zij
zo’n vijfduizend ‘patiënten’ uit het hele land. Verder
zit er al een kinderdagverblijf en horecazaken. In het
hoofdgebouw komt een hotel met dertig kamers en
verder komt er een foodhall en een cultuurhistorisch
centrum. Dat zijn mooie stappen op weg naar de buitenstad Fort Isabella.”

E

en bezoek aan Fort Isabella kan gemakkelijk
worden gecombineerd met een mooie wandeling of fietstocht in de omgeving. Vught kent
een bewogen geschiedenis op defensief gebied
en daarvan zijn naast de nog actieve Van Brederokazerne en Lunettenkazerne nog veel tastbare herinneringen aanwezig.

Bezoek de
vestingwerken

LU NETTEN
Uit angst voor Belgische en Franse aanvallen liet
koning Willem II een verdedigingslinie aanleggen
waarvan acht lunetten deel uitmaakten. Lunetten zijn
kleine verdedigingswerken in de vorm van een halve
maan met een gracht eromheen. Drie ervan liggen op
de Vughtse Heide, vier andere zijn opgegaan in de stad.
Eentje is helaas volledig van de kaart verdwenen.
Tip: ga te voet en trek goede wandelschoenen aan!

WO O NO O RD LU NETTEN
Op de restanten van het voormalige kamp Vught
werd in 1951 een wijk gebouwd voor Molukse KNILmilitairen. Zij waren op dienstbevel van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) uit de Molukken
geëvacueerd na de onafhankelijkheid van Nederlands
Indië. De oorspronkelijke barakken zijn op eentje na
– dat nu een kerkgebouw is – vervangen door nieuwe
huizen.

NATIO NAAL MO NU MENT KAMP VU GHT
Het voormalige ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’,
zoals de officiële naam luidde, behoeft nauwelijks verdere introductie. De fusilladeplaats, Barak 1B, de wachttorens en het herinneringscentrum laten stuk voor stuk
een diepe indruk achter bij de bezoeker.

NS-WANDELING
De NS heeft een wandeling uitgezet vanuit de oude
binnenstad van ’s-Hertogenbosch naar de historische
stadswallen en via Fort Isabella naar de Vughtse Lunetten. De route is ongeveer tien kilometer lang en loopt
van station naar station. Op de website van de NS vind
je meer informatie. ■
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XXXX290 KILOMETER WANDELEN LANGS HISTORISCHEXXXX
VESTINGSTEDEN,STOERE FORTEN EN LINIELANDSCHAPPEN

Hoe het zestiende-eeuwse
‘omdenken’ leidde
tot de Zuiderwaterlinie
Water. Nederland is er als klein land groot mee
geworden. Het water is zowel onze vriend als onze
vijand. Hoe je echter van haar rol als vijand een vriend
kan maken, wordt duidelijk in het verhaal van de
Zuiderwaterlinie. Al in de zestiende eeuw praktiseerden
de Nederlanders dit knap staaltje van ‘omdenken’.

ALLIANTIE
De Zuiderwaterlinie bestaat uit een samenwerkingsverband tussen 25 partners. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om de
Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal op de kaart te zetten. De
Zuiderwaterlinie vertrekt vanuit de filosofie dat de som groter is dan
het geheel der delen. De verbinding van de elf vestingsteden en hun
ommeland maakt lokale initiatieven sterker.

Z

ondag, 23 september 2018. Een bonte stoet van
wandelaars, atleten, muzikanten en carnavalsclubs arriveert in Heusden, waar ze worden
verwelkomd door de Fanfare ‘Bereden Wapens’.
Bekende Brabanders, gildes en kunstenaars completeren het geheel. Een week eerder is het Zuiderwaterlinie wandelpad officieel geopend met ‘De Mars’, een
wandeling in zeven dagelijkse etappes vanuit zowel
Bergen op Zoom als Grave, met aankomst in Heusden.
PARELKETTING VAN ERFGO EDO B J ECTEN
Mede op initiatief van de provincie Noord-Brabant
heeft deze ‘parelketting van elf historische vestingsteden, stoere forten en linielandschappen’ de afgelopen
jaren vorm gekregen. De Zuiderwaterlinie is immers
de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van
Nederland. In totaal beslaat dit Zuiderwaterlinie wandelpad 290 kilometer, verdeeld over zestien bewegwijzerde etappes. De route verbindt Bergen op Zoom met
Grave en voert langs prachtige natuur, forten, dijken,
schansen, stellingen en vestingsteden. Stukje voor
stukje ontstaat zo het verhaal van deze oeroude verdedigingslinie.
Gedeputeerde Henri Swinkels verkende de route
persoonlijk. Wekelijks merkte hij hoe mooi het is om
het gebied te voet te doorkruisen: “Je ziet dingen die je
normaal gesproken ontgaan. Dat wordt versterkt door
de mooie en bijzondere verhalen die ik elke week hoor.
De Zuiderwaterlinie staat er bol van.”
INGENIEU S VERDEDIGINGSWERK
Dat die prachtige wandelroute van vandaag vele
eeuwen belangrijk is geweest voor de verdediging van
Nederland, weet echter niet iedereen. Brabant fungeerde lange tijd als speelbal tussen de Republiek en
haar vijanden. Spanjaarden en Fransen vielen ons land
regelmatig binnen en oorlogen werden vaak uitgevoch-
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ten op Brabants grondgebied. Om het Staatse Nederland voor eens en altijd hiertegen te beschermen, werd
na de Tachtigjarige Oorlog een ingenieus plan bedacht.
De periode dat een stad beschermd kon worden met
dikke muren en torens was al lang voorbij. Met steeds
zwaarder wordend geschut schoot de vijand de muren
aan ﬂarden, waarna de stad werd ingenomen. Water,
onze eeuwenoude vijand, moest de oplossing brengen.
Was Maurits immers al niet eens vastgelopen in het
moeras toen ’s-Hertogenbosch van de Spanjaarden
wilde terugveroveren?
In Bergen op Zoom en Steenbergen was er al mee geëxperimenteerd. Met sluizen en beekjes werden gecoördineerd grote stukken land onder water gezet om de
Spaanse opmars te stuiten. Deze techniek werd bekend
als ‘inundatie’, dat overstroming betekent. De Friese
vestingbouwer Menno van Coehoorn (1641–1704) kreeg
in 1672 de opdracht om deze techniek op grote schaal
toe te passen. Hij creëerde een onafgebroken keten van
schansen, sluizen en vestingsteden die ervoor zorgde
dat grote delen polderland onder water gezet konden
worden.
B O VEN EN O NDER D E R I V I ER EN
De linie heeft ook gevolgen gehad voor de culturele
grenzen in Nederland. Protestanten in het noorden en
katholieken in het zuiden bijvoorbeeld. Zij van boven
de rivieren versus die van daaronder. Het patatje-mayo
versus een frietje-met. De grens die destijds werd getrokken is nog altijd voelbaar. ■

Bij de meeste VVV-kantoren is een mooi boekje verkrijgbaar over het
Zuiderwaterlinie wandelpad. Hierin worden alle etappes uitgebreid
beschreven. Het boekje kost € 8,95.
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’S-HERTOGENBOSCH

H

et vanuit architectuurhistorisch
oogpunt volkomen unieke monument
ligt enigszins verscholen achter het
groen, ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart en de rivier de Aa. Binnen
springen vooral de open boogconstructies in het oog, terwijl de uitgesleten stenen vloer en
doorleefde muren vele eeuwen geschiedenis verraden.

eeuw, tot geheime schuilplaats voor het standbeeld
van Jeroen Bosch tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook
was het ooit een opleidingscentrum voor de architectuurstroming ‘Bossche School’, repetitieruimte van
het Brabants Orkest en vond het Stedelijk Museum er
huisvesting. ■
KRUITHUIS • CITADELLAAN 7 • 5211 XA ‘S-HERTOGENBOSCH

INNO VATIEVE INGENIEU RSKU NST
Het Bossche Kruithuis is het laatste nog bestaande
kruitmagazijn uit de Tachtigjarige Oorlog. Het is een
ontwerp van de vestingbouwer Jan van der Weeghen
en vormde een van de vele renovatiemaatregelen
tijdens het twaalf jarig bestand (1609–1621). Als je het
gebouw wat beter onderzoekt, blijkt het hier om een
knap staaltje van innovatieve ingenieurskunst te gaan.
Zo ligt het dak er als het ware ‘los’ op, zodat het er bij een
eventuele ontploffing als eerste af zou worden geblazen,
waardoor de schade voor de stad beperkt zou blijven.
Om diezelfde reden is de ingang van de stad afgekeerd.
Ook de buitenmuren zijn extra stevig uitgevoerd, tot wel
een meter dik. Want ja, een munitieopslagplaats bij de
stad, dat is toch meer dan spelen met je leven.

De duiven op het pittoreske torentje hebben er geen
boodschap aan dat hun onderkomen binnenkort
verandert. Het zeventiende-eeuwse Bossche Kruithuis
krijgt na honderden jaren mogelijk weer een
bestemming die aansluit bij het oorspronkelijke doel.

VAN WAP ENFAB RIEK TO T KU NST
Nadat stadhouder Frederik Hendrik in 1629 de stad
veroverde, heeft het gebouw in de loop der jaren tal
van functies gehad. Van wapenfabriek en laboratorium
voor wetenschappelijk onderzoek in de zeventiende

Een vestingmuseum moet het worden met de nadruk
op het jaar 1629: het Beleg van ’s-Hertogenbosch.

SCHUILPLAATS VOOR JEROEN BOSCH

‘Een ammunitiehuis
bij de Orthenpoort’
fotoGrAfie
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I

n de elfde eeuw verrees het eerste kasteel op
landgoed Oud Herlaer. Het was een zogenaamde
motte-burcht of motte-kasteel: een houten gebouw met een toren op een aarden wal. Zo’n wal
werd een motte genoemd. In deze periode hoorde
Brabant bij het hertogdom Lotharingen. Kastelen
fungeerden als verdedigingswerken en werden op
heuvels gebouwd, omdat die een extra barrière voor
de vijand vormden. Daarnaast bood een hooggelegen
kasteel status, omdat het vanuit de verre omtrek te
zien was.

LANDGOED OUD HERLAER

Kunst op
fundamenten
kasteel

VAN HO U T NAAR STEEN
Driehonderd jaar later maakte de houten burcht plaats
voor een stenen kasteel met een ringmuur en binnenplaats. In 1736 werd dit stenen exemplaar gesloopt. In
1850 verrees op de fundamenten een boerderij die er
nog altijd staat en de status van monument heeft. De
boerderij wordt tijdelijk bewoond en wordt uiteindelijk onderdeel van het buitenmuseum. Het verdwenen
kasteel wordt niet herbouwd, maar als de transformatie
en herbestemming voltooid zijn, zal de bezoeker zich
zeker een beeld kunnen vormen van hoe het kasteel
er in zijn glorietijd uitzag, met een voorburcht, burcht
en boomgaard. “De fundamenten van het kasteel zijn
er nog, ze liggen veilig onder een laag zand. We zijn
volop bezig ideeën te verzamelen hoe we ze zichtbaar
kunnen maken voor bezoekers”, legt de rentmeester
uit. In de zomer van 2018 is de voormalige slotgracht al

hersteld. De cultuurhistorie van deze locatie maakt het
een unieke plek die een deel van de geschiedenis van
Brabant vertelt. “Het gebied heeft een roerige en lange
geschiedenis. In de buurt zijn bijvoorbeeld resten uit de
Romeinse tijd gevonden.”
KU NST EN NATU U R
Het landgoed is rond de dertig hectare groot en is
onderdeel van Het Groene Woud en het Natuurnetwerk
Brabant. Brabants Landschap zal de natuur verder ontwikkelen. Leidraad bij het herstel van de natuur is de
oude loop van de Dommel. Het gebied krijgt een grote
variatie tussen droge en natte natuur. Oud Herlaer
grenst aan de landgoederen Haanwijk, Sterrenbosch,
Pettelaer en Dooibroek. Dit hele gebied wordt autoluw
wat bijdraagt aan de rust. De recreatieve voorzieningen
krijgen een impuls zodat het gebied te zijner tijd behalve per fiets ook per boot bereikbaar wordt. Ook komt
er een werkplek voor kunstenaars. In het gebied komen
kunstobjecten te staan die een duidelijke relatie met de
natuur hebben. Brabants Landschap ontwikkelt dit buitenmuseum samen met het Noordbrabants Museum.
Oud Herlaer is al vrij toegankelijk en wordt een gebied
om trots op te zijn en waar verschillende tijden zichtbaar zijn in een natuurlijke en museale omgeving. ■
OUD HERLAER • OUD HERLAER 1 • 5271 TT SINT-MICHIELSGESTEL
WWW.BRABANTSLANDSCHAP.NL

Een van de oudste kasteelgebieden in de provincie Noord-Brabant
ligt in de gemeente Sint-Michielsgestel. Oud Herlaer (ook wel Out
Herlaer genoemd) is een kleinschalig landgoed waarop ooit een
kasteel stond. “Het landschap bestaat uit weitjes, houtsingels en
groepjes bomen. Op de hoge delen, de zandruggen, zijn akkers,
op de lage delen waar de Dommel vroeger liep is grasland”,
vertelt Arjen Simons, rentmeester bij Brabants Landschap. Brabants
Landschap kocht het in 2017 van de provincie.
fotoGrAfie
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COMPLEXE HERBESTEMMING IN SINT-MICHIELSGESTEL

Krachtig beton,
sierlijke tegels en
indrukwekkende
muurschilderingen
“Ik heb het altijd bijzonder gevonden om in zo’n groots
en majestueus gebouw te mogen werken”, vertelt Piet
Borneman. Tot zijn pensionering eind 2013 werkte hij
als hoofdverpleegkundige bij Koninklijke Kentalis in SintMichielsgestel. Het gebouw waar hij met veel passie over
vertelt, is het voormalige Doveninstituut dat is opgericht
door de bisdommen van Den Bosch en Breda. De Zusters
van de Choorstraat en de Broeders van Maastricht gingen
er werken. Zij lieten een complex bouwen van stevige

“IK HEB HET ALTIJD BIJZONDER
GEVONDEN IN ZO’N MAJESTUEUS
GEBOUW TE MOGEN WERKEN”

bakstenen, krachtig beton en sierlijk geglazuurde tegels.
“Toen investeerde men nog in mooie ornamenten zoals
de gele stenen die op veel plekken ter decoratie zijn
aangebracht.” Deze locatie is een absolute must see
voor de liefhebber van architectuur.
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“D

e zusters en broeders onderwezen
hier kinderen met gehoorproblemen”, gaat Piet verder. “Ze leefden
en werkten strikt gescheiden in
hun eigen vleugel in het hoofdgebouw. In het middelste deel van
het hoofdgebouw zetelde de directie, bestaande uit
priesters. Zij waren de enigen die op beide afdelingen
kwamen. De leerlingen woonden ook op het complex,
eerst in het hoofdgebouw in grote slaapzalen, later in
woningen op het terrein.” Vanaf 1910 zijn hier duizenden kinderen met hoor- en zichtproblemen opgeleid.
“Dit was het enige rooms-katholieke doveninstituut
in Nederland.” In 1987 kwam er een einde aan het religieuze onderwijs op deze locatie. De huidige eigenaar,
Koninklijke Kentalis, richt zich ook op kinderen en
volwassenen met communicatieve problemen.
SP ITSE MANNEN, RONDE V R O U WEN
Beide vleugels waren op grote lijnen gelijk met boven
slaapzalen en beneden leslokalen, kantoren en een
kapel. “Aan de buitenkant van de kapellen kun je zien
welke voor de heren en welke voor de dames was”, vertelt de oud-verpleegkundige tijdens een wandeling om
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het complex. De argeloze bezoeker ziet vooral overeenkomsten: boogramen, glas in lood en een torentje. “Ik
geef een hint: mannen zijn spits, vrouwen zijn rond.” En
inderdaad: de bogen rond de ramen van de vrouwenkapel zijn rond, die van de herenkapel zijn spits. Piet
wijst naar boven: “Daar op de toren van het priesterhuis
hebben de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog een
zendmast geplaatst. Toen de geallieerden steeds dichterbij kwamen en de Duitsers besloten Sint-Michielsgestel
te verlaten, gebruikten ze de mast nog om berichten
naar de eigen troepen te sturen. De geallieerden onderschepten deze boodschappen en dachten dat het instituut vol zat met Duitsers. “De toenmalige directeur had
een voorzienende blik en bracht de leerlingen en verzor-

K ON I N KL I J KE K E N TA LI S
Koninklijke Kentalis ontstond in 2010 na een fusie van drie organisaties die zich inzetten voor mensen met een hoor- en of communicatiebeperking. De zorginstelling ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of
communicatief meervoudige beperking hebben. Goed kunnen communiceren met anderen is belangrijk, omdat het je in staat stelt te
worden begrepen en mee te kunnen doen aan de samenleving. Het
instituut biedt onderzoek, diagnostiek, zorg, onderwijs, onderwijsondersteuning en werkbegeleiding en heeft vestigingen verspreid over
heel Nederland.

S I N T- M I C H I E L S G E S T E L

genden in allerijl naar de kelder. Hierdoor is er tijdens de
beschieting niemand gewond geraakt. De scheuren in
de terrazzovloeren, zijn waarschijnlijk veroorzaakt door
de schokgolf van de beschieting.”
M UURS CH IL D E RIN G E N VAN E E N
BE N E D ICTIJN E R M ON N IK
Door het hele complex heen zijn goed bewaarde,
originele elementen zichtbaar. Neem de bestuurszaal
waar de priesters en het bestuur bijeenkwamen om te
vergaderen, het houtsnijwerk op de deuren en wanden
is zeer gedetailleerd. “Helaas is de houten vloer inmiddels zo dun dat deze niet meer geschuurd kan worden.
Zie je het mozaïek langs de randen in de vloer? Prachtig
toch?” In de kapellen heeft François Mes muurschilderingen gemaakt. “Dit waren de eerste muurschilderingen die hij voor de katholieke kerk maakte. Hij was zelf
een Benedictijner monnik en kwam meerdere keren
naar het instituut om nieuwe werken te maken.”
ZODAT ZE NIET NAAR DE HEL ZOUDEN GAAN
Het onderwijs aan doven en slechthorenden in Brabant
startte in 1828 in Gemert. Kapelaan Martinus van Beek
was conrector van de Latijnse School in dit Brabantse
dorp. Van zijn pastoor Henricus Den Dubbelden kreeg
hij de opdracht om de vier volwassen doofstommen uit
het dorp die vanwege hun communicatieprobleem niet

ARCHITECT VAN GR O ENENDA EL

volwaardig deel konden nemen aan katholieke rituelen,
onderwijs te geven. Van Beek ontwikkelde een gebarensysteem. “Zodat hij hen het geloof mee kon geven en ze
niet naar de hel zouden gaan”, vat Piet samen. In 1840
werd het rooms-katholieke Doveninstituut opgericht in
kasteel Nieuw-Herlaer, een voormalig grootseminarie
dat Van Beek kreeg van de bisdommen te Breda en Den
Bosch. “De klok van dit kasteel hangt sindsdien op de
bovenste verdieping van het herenhuis.” Een aantal
trappen leidt naar de zolder die vroeger droogzolder
was. De houten dakconstructie getuigt van vakmanschap. “Wist je dat ze bij de bouw geen schroeven en
spijkers gebruikt hebben?” In de zolder bungelen twee
metalen gewichten. “Elke dinsdag kom ik die ophijsen
zodat de klok blijft lopen.”
GEB O U WD IN KLO O STERSTIJ L
Het metselwerk is overal even mooi. In de vrouwenkapel wijst Piet op een ingekraste fabrieksstempel. “Die
stenen komen uit de Ter Wind steenfabrieken. Mgr.
Ter Wind was directeur tijdens de bouw dus hij heeft
waarschijnlijk een familielid ingeschakeld.” Zowel
binnen als buiten zijn ambachtelijke details zichtbaar.
Ornamenten van baksteen, maar ook geglazuurde
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Architect Hubert van Groenendael ontwierp dit complex in kloosterstijl. Een belangrijk kenmerk van die stijl is een symmetrische opzet
met een hoofdgebouw en vleugels met kapellen. “In twee jaar tijd
zetten 250 bouwvakkers het gehele complex neer. Dat was enorm
snel. Zeker als je je realiseert dat ze toen nog geen machines hadden
om stenen te tillen, alles ging met spierkracht.” Tussen 1897 en 1933,
de periode van het Rijke Roomse Leven, ontwierp Van Groenendael
meerdere religieuze gebouwen voor de katholieke kerk. Behalve het
Doveninstituut, komen ook klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch
(zie elders in dit magazine) en de Steentjeskerk (Sint Antonius van
Paduakerk) in Eindhoven van zijn tekentafel. De complexen die hij
in zijn begintijd ontwierp zijn van baksteen en in neo-gotische stijl.
Later werk is in natuursteen en neo-romaans. Het pand is op het dak
na volledig van steen en beton. Piet verklaart: “De architect kreeg dit
specifiek mee als opdracht. Want stel dat er brand uit zou breken,
dan moesten alle kinderen van hun kamers gehaald worden. Rondschreeuwen dat er brand is, zou natuurlijk geen zin hebben gehad.”

tegels in kleuren die je nu niet meer tegenkomt. “Zie je
die olieglans op deze blauwe tegels? Dat is loodglazuur
en mag nu niet meer gebruikt worden.”
DE HERB ESTEMMING
Het voormalig Doveninstituut is met zijn 12.900 vierkante meter een immens complex. Het hoofdgebouw
is een rijksmonument. Het groene gebied rondom de

REGIO NOORDOOST-BRABANT

|

99

RELIGIEUS

MUSEUM

Museum voor

dovenonderwijs

S

gebouwen is niet vrij toegankelijk, terwijl het in het
hart van het dorp ligt. Het is dan ook de bedoeling dat
het terrein een verbinding gaat vormen tussen de twee
dorpshelften. Kentalis, de gemeente Sint-Michielsgestel
en de provincie hebben samen een transformatiekader
ontwikkeld. Hierin staan de kaders waarbinnen een
herbestemming en de nieuwe functies vorm moeten
krijgen. De omvang van het terrein en de locatie (midden in het dorp) maken het een complexe herbestemming. Voor Kentalis staat in de herbestemming het
welbevinden van de cliënten op de eerste plaats, de
waardigheid voor de herbestemming van het hoofdgebouw als tweede en de verkoopopbrengsten op de
derde plaats. De kans is groot dat een ﬂink deel van het
terrein en mogelijk ook een deel van het hoofdgebouw
gebruikt gaat worden voor woningen. Het bestuur van
Kentalis moet nog beslissen of er kantoorvoorzieningen
in het hoofdgebouw komen. Kentalis blijft ook op deze
locatie gevestigd, op een deel waar het Carré (zorg) en

inds 2015 is in de voormalige herenkapel van
Kentalis in Sint-Michielsgestel het Museum
voor dovenonderwijs gevestigd. Piet Borneman is oud-medewerker van Kentalis en de
conservator van dit museum waarvoor hij een groot
deel van de collectie zelf bij elkaar zocht. “Dertig jaar
geleden werkte ik hier als verpleegkundige en was ik al
bezig met het bewaren van oude spullen. Warmhoudbordjes die we niet meer gebruikten, vond ik bijvoorbeeld zonde om weg te gooien. ‘Het eet geen brood en er
is hier ruimte genoeg’, zeg ik altijd.”
“Op een zeker moment vroeg een museum om een
schilderij dat in het herenhuis gehangen had. Ik kende
het, maar had geen idee waar het gebleven was. Dus
ging ik op mijn vrije vrijdagmiddag de zolder op en
vond allerlei leuks, maar niet het bewuste schilderij. Eén
deel van de zolder was op slot en daar vond ik een paar
jaar later meerdere schilderijen met gaten erin. Ik heb
ﬂink gemopperd, want ik vond het verkwanseling van
cultureel erfgoed. Pas later hoorde ik dat de doeken beschadigd raakten tijdens een beschieting in de Tweede
Wereldoorlog. Samen met een kunsthistoricus, een
restaurateur en een bouwkundige heb ik in 2008 een
plan gemaakt voor een museum. Uiteindelijk kregen we
de ruimte in de herenkapel. Hier was eerst een oudheidkundig museum gevestigd was. Dat is verhuisd naar
Halder, een buurdorp van Sint-Michielsgestel.”
In het museum kun je bijvoorbeeld een klas van
vroeger en de ontwikkeling van technische hulpmiddelen zoals gehoorapparaten bekijken. Ook staan er reageerbuisjes vol vreemde voorwerpjes die de medische
staf uit oren van vooral kinderen gevist hebben.” ■

De Travelaar (school) staan. Deze gebouwen zijn vrij
nieuw. Op deze 33 hectare blijft Kentalis zorg leveren
aan intramurale cliënten en leerlingen. De voormalige
hostiebakkerij wordt waarschijnlijk een ruimte voor
dagbestedingsactiviteiten. Nu zit hier de technische
dienst. De overige gebouwen worden gesloopt. Er zal
waarschijnlijk via een tender een partner gezocht
worden die de ontwikkeling op zich kan nemen. De
provincie blijft beschikbaar voor advies en monitort of
de herbestemming en ontwikkeling past in de Verordering Ruimte met voldoende aandacht voor natuur en
water. De gemeente is eigenaar van een deel van het
terrein en van het gemeentehuis dat ook onderdeel is
van het transformatiekader en speelt ook een rol in de
wijziging van het bestemmingsplan. ■

O P ENINGSTIJ DEN
Museum voor Dovenonderwijs
Theerestraat 42, Sint-Michielsgestel.
Elke dinsdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur, andere dagen op afspraak. Kosten: € 4,– per persoon. Heb je vragen? Neem contact op met initiatiefnemer
Piet Borneman via museumdovenonderwijs@kentalis.nl

KENTALIS • THEERESTRAAT 42 • 5271 GD, SINT-MICHIELSGESTEL
WWW.KENTALIS.NL
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ABDIJ VAN BERNE STELT ZICH OPEN

“WE ZOUDEN DE
AGRARISCHE WERELD
OPNIEUW EEN PLATFORM
KUNNEN GEVEN”

Kloosters zijn
de kerken van
de toekomst
De abdij van Berne bestaat al bijna negenhonderd jaar en wat abt
Denis Hendrickx betreft, kunnen er daar nog gemakkelijk duizend bij.
In deze roerige tijden ziet hij zelfs volop kansen voor de rol van Berne:
f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a

E

en abdij is een zelfstandige kloostergemeenschap met een abt als eindverantwoordelijke.
Het is een eeuwenoude structuur want de
meeste religieuze gemeenschappen die na
de middeleeuwen zijn gesticht kennen een
andere organisatiestructuur. Abt Denis Hendrickx gelooft in de toekomst: “Wij zijn geen uitstervende soort. Vormen van religieus gemeenschapsleven
kunnen een goed alternatief zijn voor kerkelijk leven.
Dat wordt nu hoofdzakelijk via parochies georganiseerd. Maar volgens mij zal de parochiestructuur op
termijn verdwijnen.”
De Abdij van Berne ligt in een prachtig groene omgeving in Heeswijk. Het complex omvat een serie monumentale gebouwen, omringd door een tuin. ‘Het Slotje’
is het oudste deel en dateert van 1546, de aangrenzende
gebouwen en de abdijkerk ontstonden halverwege de
negentiende eeuw. Ook het door Gerlachus van den Elsen gestichte gymnasium is nog in volle glorie aanwezig,
evenals een monument voor deze beroemde norbertijn.
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“Kloosters zijn de kerken van de toekomst”.

VO LGEB O EKT
De Norbertijnengemeenschap van Berne beraadt zich
op de toekomst. Met een rotsvast geloof in het eigen
‘model’, waarin religie de basis vormt, maar er ook
volop ruimte is voor contact met de buitenwereld. Abt
Denis Hendrickx wil graag dat zijn abdij een spirituele
plek in Brabant blijft, zoals dat al honderden jaren het
geval is. “Wij verzorgen nog steeds acht parochies. Pater
Van den Elsen heeft met zijn coöperaties en de oprichting van het gymnasium een belangrijke rol gespeeld
in de maatschappelijke ontwikkelingen. En het openstellen van ons huis voor gasten is altijd een belangrijke functie geweest.” Met grote regelmaat ontvangt
de abdij dan ook groepen en individuele personen voor
bezinnende, spirituele en religieuze activiteiten. Voor
het jaar 2019 zijn de meeste weekends zelfs al nagenoeg volgeboekt.
PATER VAN DEN ELSEN
De naam van pater Gerlachus van den Elsen is onlos-
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G U L D EN M I D D E N W E G
Norbertijnen vormen van oudsher de ‘gulden middenweg’ tussen het
contemplatieve (naar binnen gerichte) kloosterleven en het actieve.
Daarom zijn norbertijnen ook geen monniken maar kanunniken.
Andere benamingen voor de orde zijn premonstratenzers (naar de
stichtingsplaats Prémontré in Frankrijk) en witheren. Oorspronkelijk
droeg de eenvoudige Norbertus uit Gennip namelijk een kleed van
eenvoudige, ongebleekte wol. “Nu is dat de Trevira-2000, want dat
kan je gemakkelijk wassen”, lacht Denis.

makelijk aan de abdij van Berne verbonden. Tijdens
de landbouwcrisis aan het einde van de negentiende
eeuw maakte hij zich hard voor de straatarme boeren.
De door hem opgerichte landbouwcoöperaties kwamen
samen in de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
Ook stond hij aan de basis van de Boerenleenbank,
waaruit later de Rabobank ontstond. Volgens Denis
Hendrickx is deze man honderd jaar na zijn dood nog
steeds een inspirator: “Waarom zouden wij het gedachtengoed van Van den Elsen niet opnieuw leven kunnen
inblazen? Op dit moment kampen de boeren met soortgelijke problemen als toen. We zouden de agrarische
wereld opnieuw een platform kunnen geven.”
T OEK O M ST VA N D E A B D I J
Hoe gaan we om met het materiële en immateriële
erfgoed waarover wij beschikken? Hoe geef je dit een
eigentijdse functie zonder dat het conﬂicteert met onze
kernwaarden? Dergelijke zaken vragen ze zich hardop af
in Berne. In de zoektocht naar een exploitabele bestem-

Monnikenwerk bij
Berne Media
Aan de Abdij van Berne is een uitgeverij verbonden: Berne Media. Het is een van
de middelen om in het eigen bestaan te voorzien. Pieter de Boer was tot voor kort
verbonden aan de uitgeverij en legt uit wat hij als toegevoegde waarde ziet.

“O

oit had ik een droom om een ‘uitgeefhuis’ te
starten. Een plek waar schrijvers, uitgevers,
drukkers en boekverkopers samenkomen
en werken. Dat bleek hier allemaal voorhanden.” In
aansluiting daarop verzorgt de uitgeverij evenementen,
waaronder boekpresentaties. Zo zorgt de Duitse monnik Anselm Grün met zijn presentaties (in het Duits!)
steevast voor een volle kerk.
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ming timmert het klooster met een eigen uitgeverij, boekhandel en bierbrouwerij met proeﬂokaal hard aan de weg.
En ja, soms schuurt dat. ‘O, ik geniet zo van die rust’
klinkt het vaak bij een rondleiding door het klooster.
‘Het zou hier wel wat rustiger mogen zijn’ hoor je dan
soms van de andere kant. Desondanks vertellen de norbertijnen graag over hun kloosterleven en zetten zij de
zondagse woorden om in daden. Zo nam de abdij twee
jaar geleden veertien statushouders op, nota bene in
een periode dat Bernheze volledig op zijn kop stond vanwege de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum.
M E E D OE N
Het strakke ritme van de norbertijnen blijkt goed aan
te slaan, ook bij jongeren. In een jachtige maatschappij zoeken veel mensen rust en structuur. Daarbij is
iedereen welkom maar wat Denis betreft is de abdij
geen therapeutisch centrum: “We vragen de bezoekers
om met ons mee te doen. Dat hoeft niet continu maar
een viering of de gezamenlijke maaltijd bijwonen zou
mooi zijn. Iedereen krijgt hier de ruimte, dat is juist
het specifieke van een religieuze gemeenschap. Dat is
tegelijk een uitdaging maar heel belangrijk. Wie zijn
wij immers om te bepalen wat jij moet doen?”

Eten met
Franciscus
Kinderboeken, maar ook Herman Finkers en Wim Daniëls.
Prachtige grootformaat boeken over Brabantse kastelen en
kerken. Dergelijke ‘populaire’ boeken liggen gebroederlijk naast
een uitgebreid assortiment over liturgie,
theologie, filosofie en spiritualiteit.

H

et assortiment van Boekhandel Berne is dermate
uniek dat klanten van heinde en verre komen
om iets van hun gading te vinden. Tot aan
Schiermonnikoog en België toe. En uiteraard zijn er de
dagjesmensen die een bezoek aan de abdij combineren
met een bezoek aan de boekwinkel.

Dat het religieuze en het aardse hier prima samengaan
blijkt wel uit een boek als Eten met Franciscus, een
receptenboek waarop paus Franciscus prominent op de
omslag staat afgebeeld.
De vraag is of de naam ‘boekwinkel’ wel de juiste is,
want het is veel meer dan dat. Een cadeauwinkel,
gespecialiseerd in verfijnde producten, dekt de lading
beter. Naast boeken vinden bezoekers er kaarten, cd’s,
aardewerk en iconen om maar eens wat te noemen.
Een aparte ruimte is ingeruimd voor de abdij- en
streekproducten, waaronder vele soorten jam en
mosterd. En uiteraard springt de bierhoek in
het oog. Met vijf soorten Berne abdijbier en diverse andere abdijbieren
kom je hier ogen en smaakpapillen tekort.

D ROOM
Denis Hendrickx droomt hardop over de toekomst van de
abdij. Daarbij steekt hij zijn nek uit want sommige ideeën
zou je niet direct verwachten binnen een katholiek
instituut. Maar ook hier veranderen de inzichten. “Mijn
ultieme droom? Er zijn mensen die sommige aspecten

Berne Media richt zich vooral op de productie van
boeken met een zingevende, religieuze of spirituele
inslag. Jaarlijks verschijnen zo’n dertig tot veertig titels.
Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar stichtelijke literatuur is. Pieter: “Een roman zoals De naam van
de Roos van Umberto Eco zouden wij ook heel graag
maken, maar dat is nu nog een brug te ver. Wel hebben we bijvoorbeeld Vader, Dochter, Heilige Geest van
de theoloog Frank Bosman in de schappen liggen. Dat
is gewoon een modern boek waarin een dochter haar
vader vragen stelt over het geloof. Het is belangrijk om
een breed publiek aan te spreken, daarvoor was de kerk
immers ooit bedoeld.”
Wat Pieter betreft ligt het bestaansrecht van de abdij
onder andere in media, content en boeken. “Monniken
hebben het schrijven en uitgeven van boeken uitgevonden. Het vertellen van een verhaal en het overbrengen
van kennis is hun op het lijf geschreven. Dit oeroude
monnikenwerk is hun wel toevertrouwd.”
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Nederlands
Norbertijnenbier
Midden in een weiland bij het buurtschap Bern (vlakbij Heusden) steekt tussen de
grazende koeien een ronde brok steen boven het maaiveld uit: de oorspronkelijke
waterput van de abdij van Berne. Op deze plek ligt namelijk de oorsprong van de abdij en
zeker al in 1532 werd hier bier gebrouwen.

I

n het proeﬂokaal van de Abdij van Berne wordt deze
aloude traditie voortgezet. Inmiddels worden al vijf
soorten Berne Abdijbier geschonken, waarvan de
zware quadrupel onlangs het levenslicht zag. Daarnaast is er witbier, blond, dubbel en tripel. Hiermee
genereert de Stichting Berne Abdijbier inkomsten
voor het onderhoud van de abdij.
Er zijn plannen om een eigen brouwerij op te richten binnen de muren van het klooster. Als die plannen
doorgaan kan er over enkele jaren een officieel Nederlands Norbertijnenbier geschonken worden. 2021 zou
daarvoor een mooi moment zijn; dan viert de abdij
immers haar negenhonderdjarig bestaan.

PROVI NC I E

DE COÖPERATIEVE GEDACHTE LEEFT VOORT OP CHV NOORDKADE

De erfenis
van Pater van
den Elsen

Ondanks alle activiteiten zijn de inkomsten lang niet voldoende om
de onderhoudskosten van het monumentale complex te dekken.
Daarom zocht de abdij contact met de provincie om gezamenlijk
de exploitatiemogelijkheden te onderzoeken. Bijvoorbeeld via een
investering of lening die een gunstige invloed heeft op de lange termijn. De abdij is met de provincie en gemeente in gesprek, in januari
worden de plannen ingediend.

van het kloosterleven aantrekkelijk vinden. Hoe mooi zou
het zijn als die mensen de gelegenheid krijgen om daar
in relatie met een ‘kern-gemeenschap van norbertijnen’
invulling aan te geven. Dat ze bijvoorbeeld niet de gelofte
van celibaat aﬂeggen, dat ze wonen in de directe omgeving op het abdijterrein, maar wel afspraken maken van
een (beperkt) gemeenschappelijk bezit. Dan laat je iedereen in zijn of haar waarde en versterk je elkaar.” ■
ABDIJ VAN BERNE • ABDIJSTRAAT 49 • 5473 AD HEESWIJK
WWW.ABDIJVANBERNE.NL
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Als het gedachtegoed van pater Gerlac(h)us van den Elsen érgens
overeind is gebleven, dan is het wel op CHV Noordkade in Veghel.
De coöperatieve gedachte waar deze Gemertse boerenzoon
zich ooit zo hard voor maakte, viert hoogtij in dit voormalige
fabriekscomplex.
f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a

A

ls bezoeker weet je in eerste instantie niet
goed waar je moet beginnen. Bezoek je
eerst de oude fabriek of neem je een kijkje
bij de speciaalzaken in de moderne foodhall. Of toch maar liever eerst een cappuccino in het sfeervolle café De Afzakkerij?
In tegenstelling tot veel herontwikkelde projecten lijkt
het complex van CHV Noordkade nagenoeg volledig intact en is bovendien vrij toegankelijk voor publiek. Hier
en daar is een doorbraak geforceerd en zijn de vroegere
buitenplaatsen nu overdekt. Voor je gevoel loop je gewoon door de oude fabriek en als je goed luistert … hoor
je de fabrieksgeluiden van weleer klinken.
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V OE L BARE G E S CH IE D E N IS
Ruwe betonconstructies, pijpleidingen, transportbanen,
oude machines en silo’s. Het staat en hangt allemaal
nog keurig op zijn plek. Ook machine- en andere onderdelen worden op subtiele, maar goed zichtbare wijze
hergebruikt. Zo dienen de roestige metalen vultrechters
tegenwoordig als lampenkap, eet je ambachtelijke friet
in een stoomketel en pin je geld bij de oude kluisdeur
van de Boerenleenbank.
De Afzakkerij – de afdeling waar vroeger zakken
met gemengd veevoer werden gevuld – is tegenwoordig een hip café. Een betere naam kan je voor een
dergelijke plek niet bedenken. Door de openstaande
magazijndeuren zie je een aangemeerd schip, dat net
als in vroeger dagen ligt te wachten tot haar lading
wordt gelost. De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan en
al deze elementen bij elkaar vertellen het verhaal van
de CHV. Hier vóel je de geschiedenis.
COÖPE RATIE V ROE G E R E N N U
Een landbouwcrisis vormde ooit de aanleiding voor de
oprichting van de CHV. Rond 1878 werd de wereldmarkt
overspoeld met Noord- en Zuid-Amerikaans graan, dat
tegen lagere prijzen werd afgezet dan die van de Brabantse boeren. Ondernemend waren ze echter wel, die
Brabanders. Steeds vaker zochten ze de samenwerking
met anderen, bijvoorbeeld door samen een machine

aan te schaffen. Daarbij kregen zij serieuze ondersteuning toen ene Godefridus van den Elsen uit Gemert
in 1896 de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
(NCB) oprichtte. Hierin werden alle spontaan opgezette
landbouwcoöperaties verenigd. Dezelfde Pater van den
Elsen (1853–1925) , die als norbertijn verbonden was aan
de Abdij van Berne, stond twee jaar later mede aan de
wieg van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, de
tegenwoordige Rabobank.
Vanuit de Boerenbond ontstond in 1911 de Coöperatieve Handelsvereniging (CHV), een inkooporganisatie
voor mengvoeders, kunstmest en granen. Vanwege de
goede weg- en waterverbindingen werd het hoofdkantoor gevestigd in Veghel. In 1915 ontwierp Jan Wiebenga – pionier van Het Nieuwe Bouwen in Nederland
– voor CHV de eerste van vele graansilo’s, waarna het
bedrijf zich ontwikkelde zich tot een van de grootste
mengvoederfabrieken van Europa. In 2011 volgde de
fusie met Agrifirm en werd de productie verplaatst. De
gebouwen kwamen leeg te staan.
MINISTAD
Je moet het maar aandurven. De uitdaging aangaan
om een serie verwaarloosde gebouwen – waarvan
slechts één met een officiële monumentale status – te
transformeren tot een modern uitgaansgebied en dan
ook nog eens het oude weten te behouden. Stefan van
de Ven, eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf, en
zijn broer zagen echter de potentie ervan en creëerden
samen met andere partijen een gebied waar alles lijkt
te kloppen. Waar nieuw harmonieus samengaat met
het oude.
“Aanvankelijk was het de bedoeling om – op de
Wiebenga-silo na – alle gebouwen te slopen en er een
groot distributiecentrum neer te zetten”, vertelt Stefan.
“Maar toen ik samen met mijn broer door de gebouwen liep, ging de knop direct om. Overal herkenden
we bouwmethoden uit allerlei tijdvakken: betonskeletbouw en geklonken staalconstructies. Prachtig vonden
we dat en ons besluit stond vast: dit complex mag niet
verloren gaan.”
In 2008 tekenden de broers Van de Ven de koopakte, waarna CHV gedeelten terug huurde. Samen met
drie architectenbureaus bedachten zij een ambitieus
masterplan waaraan de gemeente goedkeuring gaf.
Vervolgens werd de Wiebenga-silo gerestaureerd en het
asbest en de bodem gesaneerd.
Gesloopt werd er ook. Gevels werden doorbroken
en betonconstructies doorsneden, allemaal met het
doel om het daglicht weer toe te laten in deze voorheen
duistere omgeving. Hangbruggen verbinden de gebouwen nu met elkaar en geven de bezoeker steeds een
nieuw gezichtsveld op een soort ministad.

DE FAB RIEK IN B EDR I JF
Een filmpje op Youtube geeft een prachtig beeld van hoe de fabriek
in de vorige eeuw functioneerde. Hoe een schip werd gelost en de
grondstoffen via een pijpleiding naar de silo’s werden getransporteerd. Hoe mannen in de bekende beige stofjassen en overalls zich
door de fabriek bewogen. Een van hen daalt zelfs met een tuigje af in
een silo om de binnenwanden te reinigen en het graan van de muren
los te steken. Levensgevaarlijk werk!
Ook het productieproces wordt duidelijk in beeld gebracht. Via
diverse verdiepingen – de productie is verticaal ingeregeld – werd
het graanmengsel verwerkt tot veekoeken of mengvoeder, waarna
het in de afzakkerij terecht kwam. Met overduidelijke routine schuift
een man op een rijdend plateau de beige papieren zakken over de
vulmonden. Dat plateau is tegenwoordig een vast onderdeel van het
interieur in café De Afzakkerij.
Veghelaren praten nog steeds met trots over dit bedrijf. Maar
bovenal zijn zij trots op hun familieleden, die er de beste jaren van
hun leven sleten.
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P RO VINCIE ALS PARTNER
Ook de provincie onderkende het belang van dit gebied en besloot na enige tijd als partner in het project
te stappen. Door mede-eigenaar te worden van een
aantal gebouwen en een lening te verstrekken gaf zij
een duidelijk signaal af dat ze de plannen van Van de
Ven ondersteunen. Ook werd een subsidie verstrekt
waardoor de monumentale Wiebenga-silo gerestaureerd kon worden.

FO O D, CU LTU U R, LEISU RE
Voor de Veghelaren is de fabriek van grote betekenis geweest. Bijna honderd jaar maakte het bedrijf onderdeel
uit van de voedselindustrie. Met bedrijven als Agrifirm,
Campina, Sligro en Jumbo binnen de gemeentelijke
gelederen zet het dorp zich op de kaart. Vanuit die gedachte ontstond het idee om een Food & Cultuurcluster
te ontwikkelen in het complex van CHV Noordkade.
Met veel elan benutten ondernemers in deze sector
de vele mogelijkheden. Naast cultuur (onder andere
een bioscoop, theater en een museum voor oude werktuigen) is daar De Proeffabriek, een verzameling van
grote en kleine bedrijven die samen proeven en beproeven. En ook hier heerst de coöperatieve gedachte. Zo
organiseren de ondernemers gezamenlijk evenementen en kopen ze hun spullen zoveel mogelijk bij elkaar
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in. Het gedachtengoed van pater Van den Elsen zet zich
hier in volle glorie voort.
De entourage hier is bijna overweldigend. Een schip
is als het ware de gigantische foodhall binnengevaren,
dwars door het boventerras heen. “Het gaat hier om
shoppen en beleven”, legt Teun Horck van restaurant
Dis uit. “Wij denken niet in hokjes en we willen creatief
kunnen ondernemen. Zoals je ziet loopt alles hier in elkaar over en klanten komen uit alle lagen van de bevolking.” Bij de opzet werden zoveel mogelijk ondernemers
betrokken om er een integraal geheel van te maken. “En
daarom is het theater ook gewoon overdag open”, vult
Teun aan. Alles voor de beleving. ■
CHV NOORDKADE • NCB-LAAN 52A • 4931 NB VEGHEL
WWW.CHVNOORDKADE.NL

DE ERFGO EDFAB R I EK PR ESENTEER T
Op de eerste verdieping van CHV Noordkade vindt u de expositie ‘De
Erfgoedfabriek presenteert’. Aan de hand van 3D-modellen worden de
verhalen van Brabantse erfgoediconen tot leven gebracht. Jongeren van
het programma GRUTS bedachten het concept hiervoor en maakten een
animatiefilm. De expositie is elke dinsdag van 9.30–13.30 uur geopend.
De toegang is gratis. Meer informatie vindt u op www.brabant.nl.
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JUBELJAAR KLOOSTER VORMT STARTSCHOT VOOR OVERDRACHT

Zusters
franciscanessen
tonen veerkracht
175 jaar geleden begon het hier. Koosje (Teresa) van Miert en haar twee vriendinnen, Maria van Hoof en
Maria de Rooij traden als eerste franciscanessen toe tot de nieuwe congregatie. Bijna twee eeuwen later
lijkt het einde van het klooster in zicht en zijn de laatste vijftig zusters druk met het doorgeven van hun
gedachtengoed. Langzaam en gefaseerd zal het imposante kloostercomplex worden teruggegeven aan Veghel.

“EEN GROENE
OASE IN HET
STADSHART VAN
VEGHEL”

fotoGrAfie ramon mangold
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H

et rijksmonumentale moederhuis met
kapel en de prachtige tuin vormen een
groene oase in het stadshart van Veghel.
Maar met een gemiddelde leeftijd van
88 jaar is het maar de vraag of de zusters
het tweehonderdjarig bestaan ook nog
groots zullen vieren. En dus beraden de franciscanessen
zich op de toekomst.
VEERKRACHT
De steeds legere gebouwen vormden de laatste jaren
een last, want de krimpende congregatie trok zich
steeds meer terug in het moederhuis. Wat moet je dan
met de rest van de gebouwen? Afstoten leek de meest
voor de hand liggende optie. Tot de zusters in gesprek
raakten met maatschappelijk ontwikkelaar Zenzo die
hen de ogen deed openen. “Eigenlijk was verkoop geen
optie. Met wat de zusters in Veghel, Nederland en wereldwijd hadden betekend voor het onderwijs, de zorg …
dan kan het toch niet zo zijn dat je dat zomaar verkwanselt?” Marieke van Grinsven, coördinator bij de kloostergemeenschap, maakt het proces van dichtbij mee. “De
grote vraag was echter: hoe dan?” Samenwerking met
de gemeente en provincie bood soelaas. “Zij hebben ons
enorm geholpen met hun ervaring en netwerk op het
gebied van herbestemming van erfgoed”, vertelt Marieke. “Het is een gezamenlijke opdracht geworden om
dit complex terug te geven aan Veghel. Maar het tekent
ook de enorme veerkracht van de zusters.”
HAAST
De zusters hebben haast. Ze realiseren zich dat niet iedereen het eindresultaat zal meemaken. “Daarom is het
goed dat er nu zoveel gaande is. De zusters voelen de
verantwoordelijkheid voor Veghel, maar ook naar hun
zusters in verre landen, dat het klooster op een goede
manier wordt doorgegeven. Want hier is het tenslotte
allemaal begonnen.” Met de huidige aanpak kunnen
de zusters in het klooster blijven wonen tot de laatste
is overleden. Geen kille verkoop maar een stapsgewijze
overdracht aan organisaties die de waarden en normen van de zusters franciscanessen uitdragen. Zoals
Labyrint Zorg & Werk bijvoorbeeld dat nu in het hoekgebouw verblijft. Elders in het gebouw heeft kinderdagverblijf UniK een plek gevonden.
J U B ELJ AAR
De zusters hadden het 175-jarige bestaan op 24 juni
2019 in rust willen vieren, maar ze hebben het drukker dan ooit. Op 24 juni startte het jubeljaar met de
presentatie van het spiritueel document met daarin de
tien grondwaarden van de franciscanessen. Er was al
een reünie en er worden vier erfgoedwandelingen in

ZO RGEN VO O R EL K A A R , V O O R A NDER EN
EN VO O R DE WER EL D
Voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn. Dat vormen belangrijke
kernwaarden voor de zusters Franciscanessen. Gastvrijheid tonen en
mensen helpen, het stond altijd bovenaan. Aanvankelijk werd in de
levensbehoeften van zwervers voorzien. Vervolgens gaven de zusters
hun energie aan zieken, ouderen, gehandicapten en het onderwijs.
Pabo Eindhoven-Veghel en Ziekenhuis Bernhoven komen voort uit
deze activiteiten. Begin twintigste eeuw breidde de congregatie
haar activiteiten uit naar Indonesië, de Filipijnen, Tanzania en Kenia.
De buitenlandse ‘Zusters van Veghel’ uit deze landen bezoeken het
Moederhuis nog regelmatig.

en rondom het klooster georganiseerd. Elk seizoen één.
Deze leiden bezoekers onder andere langs de prachtige
expositiewand en door de immense tuin. “Zo willen de
zusters hun verhalen laten voortleven.” De kapel vertelt
overigens een verhaal op zich. In de toren hebben
zich granaatscherven genesteld en binnen zijn enkele
kogelgaten zichtbaar. Het resultaat van een voltreffer
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. “Daarbij
hebben helaas ook enkele zusters het leven verloren.
Opnieuw een bevestiging dat het belangrijk is dit klooster en haar verhalen in stand te houden.” ■
KLOOSTER FRANCISCANESSEN • DEKEN VAN MIERTSTRAAT 8 • 5461 JN VEGHEL
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beschouwing de leidraad in hun sobere leven vormen.
Zij wonen tot aan hun dood in hun monasterium, een
pauselijk slot waar een voor het leven benoemde abdis
aan het hoofd staat.
Ondanks de veranderende maatschappij en de
vergrijzing van de kloosters, trekken de clarissen nog
altijd jonge vrouwen aan. De rust die zij hier vinden
is blijkbaar heel bijzonder. Regelmatig ontvangen de
zusters dan ook gasten die aankloppen voor enkele dagen van bezinning. Daarnaast verzorgen zij spirituele
bijeenkomsten en retraites en ook is het mogelijk om
als ‘sabbatgast’ voor langere tijd te blijven logeren.
B RO O D, SO EP EN THEE
Maar net als veel kloosters hebben ook de clarissen
moeite om het financiële hoofd boven water te houden.
Van oudsher leven zij van aalmoezen en beperkte
inkomsten. Daarom zoeken zij naarstig naar nieuwe
inkomstenbronnen die aansluiten bij hun kloosterleven. En dat is een stevige uitdaging voor de naar binnen gekeerde orde. Heel voorzichtig wordt er gedacht
aan de verkoop van thee uit de eigen kruidentuin en
zelfgemaakte vegetarische soep en broodspreads. Maar
een dergelijke aanpassing vergt veel van de zusters, zo
gewend als ze zijn aan hun leven binnen de kloostermuren.

CLARISSEN TIMMEREN AAN DE WEG

Bidden in stilte, leven
in duurzaamheid
Nederland kent nog drie ‘levende’ clarissenkloosters, waarvan Sint
Josephsberg in Megen het oudste is. Het slotklooster werd in 1721
gebouwd op de resten van het kasteel van de graven van Megen en is
een van de blikvangers van dit historische stadje aan de Maas.

f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a
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HO STIEB AKKERIJ
De hostiebakkerij, de enige nog bestaande klooster-hostiebakkerij in ons land, is al jaren een vaste inkomstenbron. En ook hierbij zijn alle activiteiten gericht op het
leven volgens de leer van de Heilige Clara. Het hostiebakken wordt als vanouds door vrouwelijke religieuzen
uitgevoerd en sluit naadloos aan bij de leefwijze van
de Clarissen. Het werk kan immers binnen het klooster,
in samenwerking en in stilte worden uitgevoerd. Het
bidden kan tijdens het werk gewoon doorgaan. Daarbij
sluit het werk direct aan op het belangrijkste moment
van de Heilige mis: de eucharistie.

WEB SHO P
Hoe naar binnen gekeerd de clarissen ook zijn, de
hostiebakkerij beschikt over een heuse webshop. Met
een promofilm over het productieproces van hosties,
een lijst van benodigde ingrediënten, bestelformulier
en prijslijsten, timmert de bakkerij aan de weg. Ook is
het mogelijk om een boekje en een dvd over de bijna
driehonderd-jarige hostiebakkerij te bestellen.
Hoewel er veel veranderd is ten opzichte van vroeger en er tegenwoordig met elektrische bakijzers wordt
gewerkt, bakken de zusters nog steeds op ambachtelijke wijze. In aandachtige stilte en met bijzonder veel
toewijding.
DU U RZ AAM
Op een ander vlak zijn de clarissen hun tijd echter al
vele eeuwen lang ver vooruit. De zorg voor de aarde en
de zwakkeren in de samenleving, hun eigen voedselvoorziening en het zuinig omgaan met energie zijn
zaken die we tegenwoordig ‘duurzaam’ noemen of
‘maatschappelijk verantwoord’. Voor de zusters was dit
normaal.
Samen met de provincie wordt nu onderzocht wat
de mogelijkheden voor duurzame inkomsten kunnen zijn. Dat zal voor de clarissen nog een spannende
zoektocht worden gezien het spanningsveld met hun
sobere, contemplatieve leven. ■
SINT JOSEPHSBERG • CLARASTRAAT 2 • 5366 AK MEGEN
WWW.CLARISSEN.NL

“DE EEUWENOUDE EN DUURZAME
LEEFWIJZE VAN DE CLARISSEN
NOEMEN WE TEGENWOORDIG
‘MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD’”

M

et haar middeleeuwse stratenpatroon en prominente oude
gevangenistoren doet Megen
denken aan Heusden, maar dan
zonder al die toeristen. Ook staat
hier het majestueuze franciscaner
klooster, een orde die nauw aan die van de clarissen
verwant is. Clara en Franciscus van Assisië waren dan
ook tijdgenoten.
De orde der clarissen is een van de strengere kloosterorden in Nederland. De zusters leven in volkomen
afzondering van de wereld waarbij armoede, boete en
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“WIJ STAAN OP DE SCHOUDERS VAN EEN LANGE
GESCHIEDENIS. DAARIN ZIJN WIJ MENSEN
SLECHTS DWERGEN. DAAROM IS HET
BELANGRIJK OM DIT TE BEWAREN.”

Drie religieuze objecten in Velp vertellen samen bijna tien eeuwen religieuze Brabantse geschiedenis.
Op zoek naar een nieuwe bestemming voor deze drie-eenheid bracht de gemeente Velp
de eigenaren van het Vincentiuskerkje, het Emmausklooster en het Redemptoristinnenklooster
samen om te werken aan een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van de gebouwen.

NICO HAASE

1000 JAAR RELIGIEUZE GESCHIEDENIS OP
IXXXXÉÉN PLEK, IN DRIE GEBOUWENXXXXI

Genius Loci,
het DNA van de
Drie-eenheid
f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a

V

ia een kronkelig dijkweggetje nader
ik Velp, waarna ik via een smal pad
langs de metershoge schansmuur mijn
bestemming bereik: een van de meest
unieke kloostercomplexen in NoordBrabant. Even later sta ik oog in oog
met Babs Jasper. Een inspirerende kasteelvrouwe in
bloemetjesjurk.
Babs laat net de klusjesman uit. “De verwarming
was stuk. Maar binnenkort krijgen we een biomassaketel, dat is wel prettig in dit gebouw.” Het voormalige
Redemptoristinnenklooster werd in de negentiende
eeuw gebouwd op de fundamenten van kasteel
Bronckhorst. Na het vertrek van de nonnen heeft een
stichting met minimale middelen, maar met heel
veel liefde het gebouw onderhouden. Zo werden een
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aantal oude muurschilderingen weer terug in het zicht
gebracht. “Voor mij hoeft dit geen gelikt gebouw te
worden, het gaat hier om heel andere dingen.” Babs
heeft haar intrek in het klooster genomen, nadat ze al
een tijdje betrokken was bij het project Drie-eenheid.
Als kwartiermaakster in dienst van de huidige eigenaar Roelofs en Haase, ontvangt ze ondernemers die
geïnteresseerd zijn in verdere exploitatie. Ook begeleidt ze de praktische gang van zaken bij het concept
‘short stay wonen’.
Babs droomt hardop over de toekomstmogelijkheden van de Drie-eenheid. “Het zou mooi zijn als hier een
soort mini-samenleving ontstaat. De stilte en genius
loci (het DNA van het gebied) van de gehele Drieeenheid heeft alles in zich om het radicaal anders te
doen. Door uitwisseling van handjes, talent en kennis
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tussen de gebouwen kan een combinatie van wonen en
zorg ontstaan. De nadruk zal soms wat meer op het een
en dan weer wat meer op het ander liggen. Dat is hier
allemaal mogelijk, mits we de durf en moed hebben om
verder te kijken dan geld alleen.”
VOEL D E E N E R G I E
Ondanks alle bouwwerkzaamheden ademt het gebouw
een bijzondere sfeer uit. Babs begrijp mijn verbazing en
legt het uit: “Hier werd alleen maar gebeden, die energie voel je. Dat nodigt uit tot anders kijken en denken,
zelfs de meest rationele mensen ervaren dat.” Dat is een
mooie gedachte maar het pand moet ook exploitabel
blijven. En dus wonen er nu expats en andere mensen

N I EU W E T OEK O M ST
De eigenaren van het Emmausklooster, het Redemptoristinnenklooster en het Vincentiuskerkje hebben een gezamenlijke verkenning
uitgevoerd naar een nieuwe toekomst voor de Drie-eenheid. Daarbij
werkten de partijen aan een gezamenlijk gedragen visie en ontwikkelplan. Dit plan vormt de basis voor een participatie van de eigenaren en de provincie in de herontwikkeling. Vanuit de provincie is er
een bedrag van maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor duurzame instandhouding, beheer en onderhoud. Ook de gemeente en
de eigenaren dragen bij aan de herontwikkeling. De gemeente focust
zich daarbij vooral op het kerkje en de openbare ruimte.
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die op enigerlei wijze onderdak nodig hebben. Ook het
Ambachtscentrum heeft zich hier gevestigd. Doordat
ambachtslieden hier hun werk uitoefenen blijft de
vakkennis behouden en kan deze verspreid worden,
zo is de gedachte. Bovendien leidt dit volgens Babs tot
een prettige wisselwerking. Zo kwam Ruud als vrijwillige boomverzorger en vond en passant huisvesting in
het klooster. “Een openbaar gebouw is niet leuk als je
er alleen maar naar komt kijken. Wel als je er functies
creëert die mensen uitnodigt er naartoe te komen. Een
concert of kunsttentoonstelling bijvoorbeeld. Zo proberen we iedereen bij elkaar te brengen en te betrekken:
gemeente, provincie, eigenaar en de Gravenaren.”
RE D E M PTORIS TIN N E N
De zusters redemptoristen waren ruim 130 jaar een
begrip in Velp. In 1858 vestigden zij zich hier vanuit
Brugge, in 1990 vertrokken de laatste negen naar Someren. “Zij werden de ‘rooi nonnekens’ genoemd, vanwege
hun donkerrode ordekleed. Toeval bestaat niet hè”, lacht
Babs terwijl ze wijst op haar haarkleur.
De zusters leidden een zogenaamd contemplatief
leven, zij richtten zich vooral op het gebed en kwamen
nauwelijks buiten de kloostermuren. Het beperkte
contact met de buitenwereld bestond uit bezoek dat
vanachter tralies werd ontvangen en het overhandigen
van het wasgoed voor het dorp. Dat gebeurde via een
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luik in de muur, dat nog steeds aanwezig is in het voormalige waslokaal. Ook de oude hardstenen waskuipen,
wasketels en strijkpersen ademen nog de geur van
chloor, bleek en zeep.
EM M A US
‘Het meest gaaf gebleven klooster’, wordt er bij de Provincie gezegd. Het Emmausklooster van de paters kapucijnen is dan ook een uitermate goed onderhouden
rijksmonument en oogt als een museum – een schril
contrast met het Redemptoristenklooster. “Op deze plek
is drie eeuwen lang, drie keer per dag gebeden. Voel die
stilte eens”, ﬂuistert Babs als we in de prachtige koorruimte staan. De stilte is inderdaad niet in woorden te
vatten. De geest van de vroegere kloosterlingen waart
hier als het ware nog rond want de huidige bewoners
hanteren het aloude dagritme van drie keer per dag
bidden, de tuin doen en om half zeven eten.
Een dergelijk gebouw moet gewoon onaangeroerd blijven. Maar hoe houd je een dergelijk complex
exploitabel? Hoe kan je hier een functie creëren die het
museale karakter overeind houdt? Dat zijn vragen waar
het bestuur mee worstelt. Ideeën zijn er volop. Zo geeft
Avant Spirit, een organisatie die trainingen verzorgt
met een focus op rust en bezinning, ‘dienend leiderschapstrainingen’. Deze sluiten naadloos aan bij de missie van de kapucijnen. ‘Om te dienen zijt gij gekomen,
niet om te besturen’ aldus een plafondschildering in
de eetzaal. Ook wordt gespeeld met de gedachte om
dit klooster te ontwikkelen tot hét pelgrimshuis voor
Nederland. Compleet met wandeltochten en momenten van bezinning.
VI N C E N T I USK E R K
De kerk die tussen beide kloosters in ligt is het oudste
gebouw van de Drie-eenheid. Een oud muurgedeelte
dat duidelijk afwijkt van de rest, vormt de stille getuige
van het prille begin. Onder de naam ‘Kunst in het Kerkje’
wordt er al veertig jaar cultuur en kunst aangeboden.
Momenteel wordt onderzocht hoe deze plek een ontmoetingselement binnen de Drie-eenheid kan vormen.

PES T HU I S J E
Achterin de tuin staat het beroemde pesthuisje, volgens Babs hét
toonbeeld van opperste medemenselijkheid. Naar huidige maatstaven althans, destijds was dit een normale situatie voor een kapucijnenbroeder. Om te voorkomen namelijk dat een hele gemeenschap
broeders en paters zou overlijden aan de pest, zouden enkele minderbroeders zich opofferen zodra de gevreesde ziekte zou uitbreken. Vanuit dit huisje zouden zij de pestlijders in de dorpen helpen. Wetende
dat zij niet meer terug zouden keren in het klooster.
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BABS JASPER: “HIER WERD
ALLEEN MAAR GEBEDEN,
DIE ENERGIE VOEL JE. DAT
NODIGT UIT TOT ANDERS
KIJKEN EN DENKEN.”
G E N IUS L OCI
Voorheen stonden de drie religieuze gebouwen bekend
als ‘de drie spitsen’. Vanuit de gedachte om de erfgoedobjecten als één geheel te ontwikkelen werd de naam
Drie-eenheid bedacht. Er ligt dus een uitdaging om drie
op zich staande gebouwen met een eigen verhaal en
invulling tot één geheel te smeden.
Volgens Frederique Bijl, voorzitster van de stichting
‘Kunst in het kerkje’ is Genius Loci daarbij opnieuw
leidend. “Het gaat om mensen en hun omgeving, die
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je wilt het
karakter van de gebouwen duurzaam behouden, maar
dan vertaald naar de huidige tijd.” ■
DE DRIE-EENHEID • BASILLIUS VAN BRUGGELAAN 2 EN 4 • 5363 VA VELP

Erfgoed
en
Energie

edeputeerde Anne-Marie Spierings is
verantwoordelijk voor onder meer energie. Ze heeft stevige ambities, vertelt ze:
“We willen in Brabant in 2050 alle energie die we
gebruiken, zelf duurzaam opwekken. Dat betekent
dat we nu moeten beginnen met zoveel mogelijk energie besparen en met het realiseren van
duurzame opwek van energie. Gebouwen willen
we zo goed isoleren dat ze bij wijze van spreken
verwarmd kunnen worden met een theelichtje. Daken, en wellicht ook gevels, willen we inzetten voor
zonne-energie. Dat geldt dus in principe ook voor
ons erfgoed. Maar we realiseren ons ook dat dat
soms moeilijk wordt, omdat we bij monumenten
en andere karakteristieke gebouwen het karakter
van het gebouw willen behouden. Dat beperkt de
mogelijkheden om energie te besparen. Terwijl de
noodzaak voor energiebesparing bij monumenten
groot is; monumenten zijn slecht geïsoleerd en
hebben vaak hoge ruimtes. Oude fabrieken zijn
bijvoorbeeld vaak ontworpen om de warmte van
ovens en machines juist te laten ontsnappen. Als je
daar dan nieuwe bedrijfjes in wilt huisvesten moet
je dus fors investeren in maatregelen om energie
te besparen. De kunst is om een goede balans te
vinden tussen energiebesparing, duurzame opwekking, het comfort en de kosten.”
Wat is er dan specifiek aan de monumenten?
“Binnen de Erfgoedfabriek hebben we afgelopen
jaren veel ervaring opgedaan met herbestemming
van grote erfgoedcomplexen. Het behouden en
hergebruiken van gebouwen is op zichzelf al energiebesparend. En er bestaan al slimme oplossingen
zoals speciaal monumentenglas: enkel glas dat
toch goed isoleert. Wat het ingewikkeld maakt, is
dat we bijvoorbeeld liever geen kunststofkozijnen
en standaard zonnepanelen zien op oude gebouwen. Bovendien moeten we rekening houden met
bouwfysische kenmerken van historische gebouwen. Door verkeerd te isoleren, kunnen bijvoorbeeld vochtproblemen ontstaan waardoor balklagen wegrotten. Dat vraagt om goede adviezen,
maatwerk en op erfgoed toegepaste maatregelen.”

f o t o l o E S Va n d U I J V E n d I J K

Hoe gaat u dat aanpakken?
“In de energrietransitie is innovatie noodzakelijk.
Daarom zijn we bijvoorbeeld partner in het Interregproject DEMIMORE. Samen met onze collega’s
in Vlaanderen zoeken we naar innovatieve technieken om monumenten duurzamer te maken. Eén
van de projecten richt zich op het ontwikkelen van
zonnepanelen speciaal voor leidaken.
Daarnaast ondersteunen we eigenaren bij het
zoeken naar passende maatregelen. Een goede voorlichting is belangrijk. Wij hebben een menukaart
ontwikkeld en laten energiescans uitvoeren bij de
complexen waar we investeren. Verder ondersteunen we de eigenaren bij deze zoektocht via onder
meer Monumentenwacht Noord-Brabant. Gemeenten kunnen voor advies over energiebesparing in
monumenten terecht bij Monumentenhuis Brabant.
Mijn collega Henri Swinkels en ik hebben tijdens
de Klimaattop in juli jongstleden een intentieverklaring ondertekend met Monumentenwacht en
Monumentenhuis om samen te werken bij energiebesparing in monumenten.” ■
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erwacht op deze locatie geen uitgebreid
fabriekscomplex, het is even zoeken naar
de oude situatie. Maar de nieuwe woonwijk Berghkwartier is in ieder geval een
duidelijke verwijzing. Hier herinneren de
typische sheddaken en straatnamen als Tapijtplein, Koningsloper en Schietspoel overduidelijk aan
de oude Bergoss-fabriek. Ook Hotel De Weverij dat in het
voormalige hoofdgebouw met de bekende ﬂessenhals is
gevestigd, doet met haar naam een duit in het zakje.

Zwanenberg,
Organon, Jurgens,
Desso, Unilever. Roem-ruchte
namen uit het industriële verleden
en heden van Oss. In dat rijtje past ook
Bergoss, de ‘wattenfabriek’ van de familie Van den
Bergh, die later uitgroeide tot een tapijtweverij. In 1982
viel het doek voor dit bedrijf, waarvan een riante kantoorvilla, een
karakteristiek hoofdgebouw en een sheddakconstructie resteren.

DE CONTOUREN VAN BERGOSS

Een industrieel
ensemble
met een ziel
f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a
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WATTENMO LEN
Bergoss kwam voort uit een watten- en kapokfabriek,
(een ‘wattenmolen’) die in 1856 werd opgezet door
Daniël van den Bergh. Diens broer Simon richtte in die
periode een margarinefabriek op die zou uitgroeien tot
Unilever. In 1888 verplaatste Jacob van den Bergh de
wattenfabriek naar de locatie van het huidige Berghkwartier. Hier werd de tapijtweverij uitgebreid met een
spinnerij, een ververij, en een spoelerij. Rond 1960 werd
het predicaat Koninklijk verleend en omstreeks 1970
telde Bergoss nog achthonderd werknemers. Desondanks volgde in 1982 het faillissement.
In 2014 besloot Provinciale Staten te investeren in
het Bergoss-terrein. Er werden bedragen gereserveerd
voor de herontwikkeling van de kantoorvilla en de
sheddaken. Het hoofdgebouw van de fabriek transformeerde – overigens zonder bemoeienis van de Erfgoedfabriek – tot een viersterrenhotel en restaurant.
KANTO O RVILLA
‘Fa. Gebr’s v/d Bergh’ prijkt er op de gevel van het statige gebouw. Binnen oogt het als een grootse etalage van
wat ooit een bloeiend bedrijf was. De kantoorvilla is
een rijksmonument uit 1919 en ontworpen door Oscar
Leeuw, volgens eigenaar Ton Kemkens een architect ‘die
het begreep’. Ton is directeur van Patrimonium en in
2014 de drijvende kracht achter de herbestemming van
het voormalige kantoorgebouw met portierswoning.
Zijn voorliefde voor het authentieke en het ambachtelijke steekt hij niet onder stoelen of banken: vooral de

RO DE TO MAAT
Tegenover de fabriek woont begin jaren zeventig een jonge bevlogen
vakbondsman. Hij voelt zich sterk aangetrokken tot de idealen van
de Socialistiese Partij (SP) en voert samen met een aantal leeftijdgenoten uit Oss en Nuland actie onder de geuzenaam ‘de jongens
van de Peperstraat’. Dat doen ze vooral door bij de fabrieken te gaan
werken en nauwe contacten met de werknemers te onderhouden.
Bij Bergoss heerst op dat moment veel onvrede omdat er in de ogen
van de vakbonden een belachelijke cao is afgesproken. In mei 1973
breekt hier een wilde staking uit die landelijk nieuws wordt en mede
de basis legt voor het succes van de SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1974. De jonge vakbondsman, Jan Marijnissen, bouwt de
partij verder uit en verdient zijn sporen in de landelijke politiek.

galerijzaal is wat hem betreft het paradepaardje van
het gebouw. “De ziel van dit gebouw is er door de architect ingelegd. De vele anekdotes en verhalen zorgen
voor de beleving.”
SHEDDAKEN
De sheddakconstructie diende ooit om het licht vanuit
het noorden binnen te laten. Door deze gelijkmatige
lichtinval ontstond er namelijk geen schaduwwerking
en hadden werknemers goed zicht op hun werk. Tegenwoordig vormen de stalen spanten en de monumentale
muur de laatste restanten van de fabrieksgebouwen
van Bergoss.
Maar het gebouw begint binnenkort aan een nieuwe toekomst. Met voorzieningen voor wonen, werken
en recreëren wordt er met moderne technieken nieuw
leven geblazen in deze industriële identiteitsdrager. Er
komen zes woningen die sterk gelieerd zijn aan de vormen van de fabriek, terwijl het Spahuys Oss met yoga,
hamam en body treatments voor de nodige ontspanning gaat zorgen. Al deze gebouwen worden all electric
uitgevoerd. Een paviljoen en een publiek toegankelijke
tuin, die aangelegd en beheerd zal worden door Buurttuin BergbOSS, zullen het geheel completeren. ■
BERGOSS • BRAM VAN DEN BERGHSTRAAT 22 • 5348 JT OSS
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GEMERT

NIEUW LEVEN VOOR KLOOSTERKASTEEL GEMERT

“DE AANPAK VAN DE
HERONTWIKKELING RUST OP
DRIE PIJLERS: DUURZAAMHEID,
KWALITEIT EN ERVAREN”

Een slapend
kasteel met een
rijke toekomst
“Dit wordt de bruidssuite en buiten in het park staat een karakteristiek prieeltje.
Is dat geen prachtige locatie voor getrouwde stellen die hier hun bruiloft komen vieren?”
fotoGrAfie

B

as van de Laar glimt van oor tot oor als hij
vertelt over de plannen voor ‘zijn’ kasteel.
Als kleine jongen schaatste hij over de
bevroren slotgracht en met zijn vrienden
dronk hij bier in de provisorische kroeg van
de paters, onderin de toren op het kloosterterrein. En nu is hij de trotse eigenaar van het eeuwenoude Kloosterkasteel Gemert. “Officieel wel,” zegt hij,
“maar dit gebied is bestemd voor alle Gemertenaren en
bezoekers uit de regio.”
Het kasteel kent een bewogen geschiedenis, de oudste
verhalen zouden uit de dertiende eeuw dateren. Duitse
kloosterorden, de familie Van Riemsdijk, Franse jezuïeten en paters van de Congregatie van de Heilige Geest
bewoonden het gebouw. Nadat de laatste pater was
vertrokken stond het erfgoedicoon vele jaren leeg en
bleef de poort op slot. Daarop volgde een jarenlang getouwtrek met potentiële nieuwe eigenaren. Pas nadat
de gemeente en de provincie zich ermee gingen bemoeien, kwam er schot in de zaak. Vervolgens meldde
Van de Laar zich met een lumineus plan.
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“ECHT IETS VO O R ONZE BA S”
“Toen wij werden benaderd en ik de mogelijkheden van
deze herontwikkeling zag, ben ik er vol voor gegaan”,
blikt hij terug. “Ik voelde mij serieus verantwoordelijk
voor dit complex. Tijdens mijn vakantie heb ik mij
hardop afgevraagd: wil ik straks in de krant lezen dat iemand van buiten Gemert het koopt? Nee dus. Als geboren en getogen Gemertenaar kón ik bijna niet anders.”
Ook de Gemertse bevolking vindt het fijn dat een
dorpsgenoot zich over het complex ontfermt. “Wij krijgen ons kasteel na vele jaren weer terug”, vertelt een
dame die haar kleinkind het karakteristieke poortgebouw aanwijst. Maar de mooiste bevestiging kwam
postuum van vader Van de Laar: “Dat zou nou echt iets
voor onze Bas zijn, had hij blijkbaar vaak tegen mijn
moeder gezegd. Helaas is hij anderhalf jaar geleden
overleden, wel mooi dat hij hier net achter de kasteelmuur is begraven.”
B EHO U D DO O R O NTWI K K EL I NG
De nieuwe kasteelheer heeft grootse plannen met
Kloosterkasteel Gemert. “Met een hotel, expositie,
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wintertuin, theater, congrescentrum, museum, bed
and breakfast en andere horeca komt het kasteel straks
weer helemaal tot leven. Ook komen er nieuwe appartementen op het binnenterrein, we hebben nog veel
meer plannen.” Van de Laar werkt hiervoor samen met
de bekende restauratiearchitect Egbert Hoogenberk.
“Egbert is een autoriteit op het gebied van historisch
erfgoed. Regelmatig moet hij ons afremmen, terwijl zijn
adviezen over zaken die juist wél kunnen van onschatbare waarde zijn.”
Aanvankelijk stuitten de plannen ook op weerstand.
Zo waren de geplande woningbouw bij het Hopveld en
de bebouwing aan het poortgebouw voor sommigen
onverteerbaar. “Daar proberen we zo veel mogelijk
rekening mee te houden, zoiets moet je echt samen
oplossen. Het Hopveld is inmiddels uit de plannen

BAS VAN DE LAAR:“HET VERHAAL
VAN DIT KASTEEL STREKT VEEL
VERDER DAN GEMERT”

B ID EN VECHT

gehaald. We luisteren naar alle bezwaren, maar we
hebben uiteraard ook te maken met de gemeente. Per
saldo denk ik dat er straks weinig te klagen zal zijn.
Het gaat om behoud door ontwikkeling, als je niks doet
verloedert het hier.”
D RIE PIJL E RS
De aanpak van de herontwikkeling berust op drie
pijlers: duurzaamheid, kwaliteit en ervaren. Op het
gebied van duurzaamheid moeten aardwarmte en
zonne-energie een oplossing bieden. “Maar duurzaamheid gaat ook over biologische, regionale producten en
hergebruik van grondstoffen”, vult Van de Laar aan.
Kwaliteit staat voor een hoog voorzieningenniveau
tegen een betaalbare prijs, ook voor de kleine beurs.
De derde pijler gaat over de beleving. De verhalen
over het kasteel zullen op spectaculaire wijze in beeld
worden gebracht. Met een museum, 3D-rondleidingen
en educatieprojecten voor scholen bijvoorbeeld. Dan
komen de Duitse ridders weer tot leven. En ervaar je
als bezoeker hoe het is om opgesloten te worden in de
kerkers van het kasteel …

FoTo KUPPEnS FoTograFIE
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V E RD E R D AN G E M E RT
Hoewel Bas van de Laar de belangrijkste aanjager van
het project is, wordt hij geadviseerd door een groep deskundigen. Hierin participeren de gemeente, provincie,

Het bijzondere aan Kloosterkasteel Gemert is dat het
twee – ogenschijnlijk tegenstrijdige – functies in zich
heeft: vechten en bidden. Het kasteel diende in de
eerste aanleg dan ook als militaire versterking van de
Duitse Orde, een geestelijke ridderorde. Doordat zij
soevereine zeggenschap over Gemert kreeg, kon de
‘heerlijkheid’ uitgroeien tot een belangrijke ‘commanderij’.
Vanaf 1410 start de bouw. Uit deze periode resteren nog de kelders met gewelven en het hoekpaviljoen. Met de inval van Napoleon wordt de Duitse
Orde in 1809 geliquideerd en nemen Franse troepen
hun intrek in het kasteel. Na hun vertrek komt er een
weeffabriek en een weefschool.
Vanaf 1870 is het klooster in gebruik bij Franse
jezuïeten, die het in 1928 weer verkopen aan de paters
van de Congregatie van de Heilige Geest. Als in 1969
de priesteropleiding wordt opgeheven, opent het kasteel zijn poorten voor het grote publiek. Niet alleen
voor kerkelijke vieringen, ook worden er vaak beurzen,
markten en tentoonstellingen georganiseerd. Na het
vertrek van de laatste paters naar Gennep sluiten de
poorten echter weer en verdwijnt het kasteel uit het
zicht van de Gemertse bevolking.
Een zoektocht naar een nieuwe eigenaar wordt
opgestart. Uiteindelijk wordt het plan van BL Huisvesting en beoogd exploitant The Attention Group als
meest haalbaar en als beste voor Gemert beoordeeld.

de dienst Rijksmonumenten en de Monumentencommissie. Een oproep aan de provincie om mee te denken
wierp zijn vruchten af, binnenkort zit het team aan
tafel. Ook bracht Commissaris van de Koning, Wim van
der Donk, al een bezoek aan het kasteel en toonde gedeputeerde Henri Swinkels zijn betrokkenheid tijdens de
sleuteloverdracht op 29 juni 2018.
Volgens Van de Laar heeft het complex de potentie
om tot de top 10 van toeristische plekken in NoordBrabant te gaan behoren. “Het verhaal van dit kasteel strekt veel verder dan Gemert. In de tijd dat het
gebouwd werd, bestond Nederland nog niet. Met deze
herontwikkeling geven we het kasteel dus feitelijk
terug aan Europa. Dat verhaal willen we uiteindelijk
ook vertellen. Om hieraan vorm te geven is slagkracht
nodig; daarin is de samenwerking met de provincie van
wezenlijk belang. Wij kunnen veel doen maar samen
met de provincie kunnen we écht iets voor de regio
betekenen.”
Als de plannen dit jaar definitief zijn, kunnen concrete stappen worden gezet. 2019 wordt het jaar van de
procedures, in 2020 kunnen de spades voor de eerste
projecten de grond in. “Kloosterkasteel Gemert is nog in
een diepe slaap, maar het wacht een rijke toekomst.” ■
KLOOSTERKASTEEL GEMERT • RIDDERPLEIN • 5421 CV GEMERT
WWW.HETKASTEELVANGEMERT.NL
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WA N R O I J

D

e oorlog die nooit heeft plaatsgevonden.
Zo kun je de Koude Oorlog omschrijven.
Toch was de dreiging die van dit langdurige conﬂict tussen de Verenigde Staten
(VS) en de toenmalige Sovjet-Unie (SU)
uitging, levensecht. Beide mogendheden
bouwden nucleaire wapens en dreigden die te gebruiken. Deze decennia durende wapenwedloop joeg
mensen angst aan. Het nummer ‘De Bom’ van Doe
Maar en de film ‘The day after’ vertaalden deze angst
op indrukwekkende wijze in woord, muziek en beeld.

MILITAIR ERFGOED IN WANROIJ

Sporen van de
Koude Oorlog

KAP ITALISME VERSU S CO MMU NISME
De Koude Oorlog ontstond doordat de VS en de SU in
de jaren na de Tweede Wereldoorlog vanuit de eigen
ideologie hun invloedssfeer steeds verder uitbreidden.
Landen in West-Europa schaarden zich achter de kapitalistische VS. Landen in Oost-Europa kozen voor de
communistische SU. Nederland was lid van de NoordAtlantische Verdragsorganisatie, de NAVO. Om bij te
dragen aan de verdediging van het NAVO-grondgebied
bouwde de regering begin jaren zestig ongeveer honderd mobilisatiecomplexen.
VERDEDIGINGSERFGO ED WANRO IJ
Een van die complexen stond in Wanroij, in de huidige gemeente St. Anthonis. Het complex is bewaard
gebleven, dit in tegenstelling tot de meeste andere
MOB-complexen in Nederland. Het MOB-complex in
Wanroij fungeerde als militaire basis met een magazijn
voor tanks en munitie en is daarmee een mooi voor-

beeld van twintigste-eeuws verdedigingserfgoed. Als
de Sovjet-Unie aan zou vallen, zouden militairen snel
gemobiliseerd kunnen worden om terug te vechten.
NU : HERINNERINGS PL EK
Sinds 2015 is het voormalige MOB-complex een herinneringspark dat in de weekenden toegankelijk is
voor publiek. Meerdere gebouwen en een deel van de
buitenruimte zijn ingericht door beeldend kunstenaars
Rob Moonen en Albert Kliest. Een interactieve route
– opgebouwd rond een tijdslijn en ondersteund met
geluidsfragmenten en filmbeelden – maken de spanning in de wapenwedloop tussen Oost en West ook
nu nog voelbaar. Studenten van GRUTS hebben eind
2017 een marketingplan gemaakt zodat het complex
meer bezoekers kan trekken. Ze hebben met succes een
guerilla-campagne gehouden. Tijdens de campagne
kwamen er beduidend meer bezoekers naar het complex.
P RO VINCIE IS EIGENA A R
De provincie Noord-Brabant is eigenaar van het
complex, MTM de huurder. Het Regionaal Bureau voor
Toerisme Land van Cuijk brengt het herinneringspark
onder de aandacht van toeristen. Het complex ligt in
een bosrijke omgeving. Een tocht van drie kilometer
leidt naar het Sint Anthonisbos waar diverse wandelen fietsroutes de natuurliefhebber langs bos, heide en
zandverstuivingen voeren. ■
MOBILISATIECOMPLEX • BOOMPJESWEG 2 • 5445 NK WANROIJ

Het is 29 oktober 1983. De Koude Oorlog houdt
Europa in haar greep. In Den Haag demonstreren
550.000 duizend mensen tegen de plaatsing
van kruisraketten op de militaire vliegbasis in
Woensdrecht. Het protest, georganiseerd door
‘Komitee Kruisraketten Nee’ kreeg internationaal
veel aandacht.
f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a
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STEVENSBEEK

GEVALLEN MEISJ ES EN VRO U WEN
Als eerste namen de zusters dominicanessen van
Bethanië hun intrek in de boerderij. Zij verbouwden
een van de stallen tot openbare kerk voor het dorp en
de naam veranderde in ‘Maria Regina Klooster’. Tot het
takenpakket van de zusters behoorde onder andere ‘de
rehabilitatie van gevallen vrouwen en meisjes’. Feitelijk
was het hiermee een soort reclasseringsinstelling. De
meisjes kregen een heropvoeding waar achteraf veel
vraagtekens bij zijn gezet. “Ik was een ‘moeilijk geval’,
kreeg pillen om rustig te blijven. Tegenwoordig heet
dat gewoon adhd”, vertelt een oud-bewoonster.
Korte tijd nadat de zusters de boerderij betrokken,
bouwden de paters van het Heilig Sacrament een nieuw
klooster met kleinseminarie. De jongensstad Eijmardville was geboren. Het was een echte stad waar de jongens
zo veel mogelijk alles zelf in handen hadden. Inclusief
een eigen bestuur en een burgemeester. De omliggende
gronden van Lactaria werden in kavels verkocht aan
boerenfamilies uit de dorpen en de omgeving.

MODELBOERDERIJ LEGDE DE BASIS VOOR STEVENSBEEK

Nieuw elan van
gelijkgestemden
Uit het niets ontstond het. Aan het karrenspoor van Sint Anthonis naar
Overloon stond hooguit één boerderijtje. Maar met de komst van de
modelboerderij Lactaria werd de basis gelegd voor het latere dorp
Stevensbeek. Het nieuwe elan van mensen die zich allen gelijk voelden
vormde hier een krachtige voedingsbodem voor het pioniersdorp.

f o t o G r A f i e m a rT H a K a m m I n g a
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O NDERWIJ SDO RP STEVENSB EEK
De zusters en paters hebben voor een enorme onderwijsimpuls aan Stevensbeek gezorgd, het dorp plukt
hier nog steeds de vruchten van. Zo ontwikkelde
het jongensinternaat zich tot scholengemeenschap
Stevensbeek. Ook kwam er een gymnasium en een ulo,
later een havo en een mavo.

STEVENSHO F
De huidige eigenaar van het complex met vier rijksmonumenten is Frans Hesemans. Hij kocht het complex in
1992 en richtte het in als groepsaccomodatie. Hiermee
was de naam Stevenshof geboren. Nu, meer dan 25 jaar
later, zoekt hij een nieuwe eigenaar. Het dorp is nauw
betrokken bij de planvorming, evenals de provincie, die
budget beschikbaar heeft gesteld. Mogelijk krijgt het
prachtige complex Stevenshof een zorgbestemming,
met achterop het terrein een beperkt aantal woningen.
De stille wens is dat het opnieuw kan functioneren als
dorpshart van Stevensbeek. ■
KLOOSTER STEVENSHOF • KLOOSTERSTRAAT 2 • 5844 AN STEVENSBEEK
WWW.STEVENSHOF.COM

GELOOFSKWESTIE
Een protestantse enclave in het katholieke Sambeek. Dat was wel
het laatste waarop burgemeester Piet Stevens zat te wachten. En
dus stelde hij alles in het werk om ‘de Katholieke Eenheid’ in stand te
houden. Wat hem op slinkse wijze ook lukte.
Na het overlijden van de protestantse jonkheer Willem de Blocq
van Scheltinga in 1933, wilde de gemeente diens gronden inclusief
de modelboerderij ‘Lactaria’ terugkopen. De officiële lezing van de
gemeente was dat zij er een kerkdorp wilde stichten waar boeren
zich konden vestigen. De werkelijke reden bleek achteraf van een
geheel andere aard: men wilde het katholieke zuiden vooral katholiek
houden. Via een stromanconstructie lukte het om Lactaria te bemachtigen, waarna het nieuwe ontginningsdorp werd genoemd naar de
Sambeekse burgemeester die zich er zo hard voor had gemaakt.

L

actaria werd in 1912 gesticht door een groep
investeerders. In een overwegend leeg heidelandschap verrees een modelboerderij die zijn
tijd ver vooruit was. De melkfabriek was als
een van de eerste in het land gemechaniseerd.
Grote stallen met veel daglicht boden plaats
aan 280 melkkoeien, honderd varkens en twintig
werkpaarden. De bedoeling was om TBC-vrije melk te
produceren, hygiëne was dus hoofdzaak.
Al een jaar na de oprichting kwam Lactaria in het bezit van de Friese baron Willem de Blocq van Scheltinga. Na
diens overlijden in 1933 kocht de gemeente Sambeek de
boerderij om er een modeldorp van te maken. Het kreeg
de naam van de Sambeekse burgemeester Piet Stevens.
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BERGEIJK

IN DE GEEST VAN RIETVELD

“EEN GOED STUK ARCHITECTUUR IS
EEN SPONTAAN STUK WERK”
GERRIT RIETVELD

‘Wie dit gebouw
koopt, is
knettergek’
In 1958 werd de gloednieuwe fabriek van weverij De Ploeg in gebruik genomen. Het is het enige
industriële complex dat de Nederlands architect Gerrit Rietveld (1888–1964) ooit ontwierp. Hij deed
dat in nauwe samenwerking met Nederlands’ eerste vrouwelijke tuinarchitecte Mien Ruys, die tekende
voor het omliggende park. De samenwerking leidde tot een harmonieus geheel dat vandaag de dag
nog steeds veel vormelementen uit de kunststroming De Stijl vertegenwoordigt.
fotoGrAfie

N

a een degelijke restauratie van het
Ploeggebouw en het Ploegpark
ademt het complex weer de rust en
schoonheid uit de jaren vijftig van
de vorige eeuw. Ondanks stevige
ingrepen is de cultuurhistorische
waarde van zowel park als gebouw bewaard gebleven en wordt het in de Bosatlas van Cultureel Erfgoed
zelfs omschreven als ‘Internationale mijlpaal in de
modernistische fabrieksarchitectuur’. De herbestemming is geheel in lijn met de oorspronkelijke toepassing. Want opnieuw heeft zich hier een creatief en
innovatief bedrijf met een internationale afzetmarkt
gevestigd: Bruns B.V.
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B RU NS B .V.
Wie vroeger als kind het Evoluon bezocht, kwam op
speelse wijze in aanraking met de wetten van de
natuurkunde. En wat het extra leuk maakte: je mocht
overal aankomen. Veel van die opstellingen waren
afkomstig van Bruns B.V. En nog steeds ontwikkelt,
engineert, produceert en installeert Bruns tentoonstellingen en richt het musea en science centra in. Zo is
een groot deel van de vitrines in het Rijksmuseum van
Bruns afkomstig en worden in de showroom de wetten
van Newton ‘op zijn Evoluons’ uitgelegd. Onlangs ontving de door Bruns ontwikkelde Robocase een nominatie voor de ‘Heritage in Motion Award’, een prestigieuze
prijs in de internationale museumwereld. Robocase is
een digitale methode om met behulp van een robot
museumarchieven te ontsluiten.
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“Wie dit koopt is knettergek”. Dergelijke opmerkingen
kreeg Jan Burgmans, eigenaar van Bruns, regelmatig te
horen wanneer hij zijn plannen met het oude Ploeggebouw ontvouwde. Het pand was in 2014 dan ook zwaar
verwaarloosd. Een investering van de provincie droeg
eraan bij dat Jan de handschoen oppakte: “Dergelijke
klussen passen perfect bij een bedrijf als het onze.”
Doordat Bruns de restauratie op geheel eigen wijze
heeft aangepakt, is het gelukt om binnen budget te blijven. Volgens sommigen oogt het pand na de restauratie
zelfs mooier dan het origineel. Een bijzonder voorbeeld
van deze aanpak betreft de grote glasgevel. Want
hoewel Rietveld al voor dubbel glas had gezorgd, liggen
de huidige eisen ten aanzien van glasisolatie een stuk
hoger. Bruns ontwierp daarom nieuwe profielen die er
precies uitzien als de originele. “Hier zie je de typische
Rietvelddetails, zoals een lichtgrijs gekleurd klemlijstje

“Werken bij De Ploeg was echt fijn. Met al dat licht en die mooie tuin
voelde het alsof je buiten aan het werk was. De sfeer onder elkaar was
heel gemoedelijk, daarom kwam de reorganisatie hard aan. Sommigen waren er helemaal klaar mee, dreigden nooit meer een voet
in het gebouw te zetten. Maar tijdens de terugkomdag bij Bruns was
iedereen weer zó enthousiast en blij om elkaar te zien.”

BERGEIJK

en boutjes die op regelmatige afstanden van elkaar
gemonteerd zijn.”
Ook op asbestsanering kon veel geld bespaard worden. “Gewoon door ons boerenverstand te gebruiken.
Aanvankelijk zou alle stopverf verwijderd moeten worden want dat bevatte asbest. Toen hebben we zelf een
onderzoek gedaan en wat bleek: het asbest zat slechts
in 15% van alle stopverf. Hierdoor hoefden we maar een
deel te saneren, de rest konden we slopen en opnieuw
opbouwen. Eigenlijk hebben we zo alles opnieuw ontworpen, maar dan wel in de geest van Gerrit Rietveld.”
De restauratie was een samenwerking tussen
gemeente, provincie en eigenaar Jan Burgmans. Jan
schakelde restauratiearchitect Diederendirrix en de
jonge plaatselijke kunstenaar Aart van Asseldonk in,
hetgeen leidde tot een bizar kloppend geheel. Waarin
naast authentieke en oorspronkelijke elementen in de
fabriek, veel nieuwe, op Rietveld geïnspireerde ornamenten naadloos samenvloeien. Het meest in het oog
springende gedeelte is de eikenhouten tussenwand
waarin het diagonale grid van de westelijke gevel terugkeert. Maar ook de grote klok in de hal en robuuste
maar verfijnde lampenkappen laten de geest van
Rietveld in het gebouw terugkeren. “Deze ruimte is als

(Oud-werkneemster Monique, werkte 22 jaar bij De Ploeg)

“JE ZOU BIJNA DENKEN
DAT JE DOOR EEN
MUSEUM LOOPT”
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enige onaangeroerd gebleven”, wijst Jan op de roodgeverfde schakelkasten en de afgebroken witte tegeltjes
op de vloer.
Ondanks de gigantische open ruimte – de kromme
sheddaken overbruggen een lengte van wel 22 meter – voelt het klimaat prettig aan. “Dertig tot veertig
procent van het totale restauratiebudget is dan ook
naar duurzaamheid gegaan. De glazen gevel is stevig
geïsoleerd en er zijn moderne installaties aangebracht
voor ledverlichting en energiezuinige verwarming.”
Ook die installaties zijn weer kunstig weggewerkt in de
elementen van Aart van Asseldonk.
M U SE UM
Je zou bijna gaan denken dat je hier door een museum
loopt. Maar voor Jan is het Ploeggebouw toch in eerste
instantie een bedrijfsgebouw: “Het feit dat het hier om
een Rietveld-gebouw en een Mien Ruys-tuin gaat, is
een zeer prettige bijkomstigheid. Pas toen ik met dit
gebouw aan de slag ging, ontdekte ik hoe belangrijk
Rietveld voor de Nederlandse designwereld is geweest.
Dan pas merk je hoe bijzonder dit complex is, dit heb je
nergens ter wereld. Onze klanten waarderen het zeer
om hier een kijkje te nemen en voor publiek stellen we
tijdens werktijden het bezoekerscentrum open. Zo doen
we iets terug voor de inwoners van Bergeijk.” ■

DE PLOEG • RIETHOVENSEDIJK 20 • 5571 CR BERGEIJK
WWW.DEPLOEG.COM
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De Ploeg is ontstaan vanuit de ideële gedachte dat
ieder mens comfortabel moet kunnen wonen en
werken. Later werd het bedrijf bekend vanwege haar
karakteristieke gordijn-, meubel- en kledingstoffen,
ook wel ‘Ploegstoffen’ genoemd. Deze stonden bekend
om hun hoge technische kwaliteit en esthetische
vormgeving, met moderne dessins. De vormgeving van
de stoffen sloot aan bij ‘Het Nieuwe Bouwen’, waarbij
stoffen spaarzaam moesten worden toegepast, zodat
zonlicht en frisse lucht de overhand zouden hebben in
de eenvoudig ingerichte huizen.
In 1921 startte een groep pioniers een landbouwcommune ‘de Ploeg’. Er kwam een ‘rode’ drukkerij en
een weverij voor huishoudtextiel, maar deze werd
snel weer opgeheven. De handel in textiel van andere
fabrikanten werd wel voortgezet en uitgebreid met
woningtextiel.
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een grote
vraag naar meubel- en woningstoffen en ontstond de
behoefte aan bedrijfsuitbreiding. In 1950 werd dan ook
een nieuw fabrieksgebouw gepland. Na een periode
van neergang werd Weverij de Ploeg in 2007 gesloten. In 2008 werd het gebouw met de karakteristieke
gebogen sheddaken, inclusief het Mien Ruys-park
aangemerkt als Rijksmonument. Het unieke ensemble kreeg een vermelding in de Top 100 van Nederlandse monumenten uit de Wederopbouwperiode
(1940–1958). Tegenwoordig is De Ploeg een Artex-merk
en maakt het voornamelijk raambekledingen zoals
rolgordijnen.
In overeenstemming met de idealen van De Ploeg
bood het gebouw een optimaal werkklimaat met veel
licht, lucht en ruimte. De bosrijke omgeving diende
ter ontspanning voor de werknemers. Feitelijk was dit
een vroeg voorbeeld van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, waarbij de mens centraal staat. Het
verhaal gaat zelfs dat Mien Ruys de huidige locatie van
het fabrieksgebouw heeft bedongen om het uitzicht
op het bos te bereiken. Ook zou zij zich bemoeid
hebben met de plattegrond van de fabriek.
De Ploeg is van grote betekenis geweest voor de
inwoners van Bergeijk en omgeving. Naast werkverschaffing bood het omliggende park de nodige
recreatiemogelijkheden.

NOS SUMUS TEMPORA: WIJ ZIJN DE TIJDEN

Gedachtegoed
augustijnen
leeft voort in
DomusDELA
fotoGrAfie

Ta H n É K l E I J n

REGIO ZUIDOOST-BRABANT

|

139

RELIGIEUS

Voor zover bekend is het de oudste plek van Eindhoven. Het
kloostercomplex Mariënhage is een groene oase aan de rustig
kabbelende Dommel, midden in het centrum van Eindhoven. Een
plek met een rijke historie, die terugvoert tot de oorsprong van de
Eindhovense geschiedenis, ergens in de elfde eeuw.

O

oit begon het hier met een zogenaamde motteburcht, een kunstmatig opgeworpen heuvel met daarop
een houten kasteel. Begin vijfteinde
eeuw wordt er op deze plaats een
nieuw kasteel opgericht dat later
aan Augustijner kanunniken wordt geschonken. Zij
stichten in 1420 een klooster in het kasteel. Na vele
omzwervingen keren de Augustijnen in 1891 terug op
deze plek, om deze 125 jaar daarna voorgoed te verlaten.
Daarbij een bijzonder gedachtengoed achterlatend dat
voortleeft in het nieuwe DomusDELA.

EINDHOVEN

ROUWE N E N TROUWE N
Het gebied Mariënhage omvat behalve het klooster
ook de Paterskerk, het voormalig Augustinianum en
de Studentenkapel. Deze worden door coöperatie DELA
met behoud van de cultuurhistorische waarde herontwikkeld tot DomusDELA, een plek van ontmoeting,
verbinding en verdieping. Een plek om te rouwen en
te trouwen. “Nee, de Paterskerk is niet de allermooiste
neogotische kerk. Maar het wordt hier wel de meest
bijzondere plek in de hele omtrek van Eindhoven.” Edzo
Doeve, algemeen directeur van uitvaartcoöperatie
DELA, is apetrots op DomusDELA, zoals de ceremoniehuizen in het gebied Mariënhage gaan heten. Op 13
november 2019, de geboortedag van Sint Augustinus,
worden de deuren geopend. “Deze locatie is bedoeld
voor alle Eindhovenaren. Met een functie die heel dicht
ligt bij de oorspronkelijke functie, maar sterk gericht is
op de toekomst.”
ZOAL S WIJ ZIJN , ZO ZIJN D E TIJ DEN
Het idee om een ceremonieplek voor Eindhoven te
creëren bestond al langer bij DELA. Het plan dat de
uitvaartcoöperatie indiende toen een tender werd
uitgeschreven, bleek de Augustijnen het meest aan te
spreken. “Ik zie aspecten van verdieping, ontmoeting

HART, TIJ D EN LICHT
De activiteiten van DomusDELA zullen een relatie hebben met drie verhaallijnen: Hart, Tijd en Licht. Het hart heeft relaties met de locatie (het (stads)
hart van Eindhoven), het Heilig Hartbeeld bovenop de kerk en dat je dingen
doet vanuit je hart. Het thema sluit ook aan bij Eindhoven als centrum van
technologie: “Hightech is hard. Maar zonder het hart, zonder iets voor elkaar
over te hebben, was het nooit iets geworden met deze stad.”
Tijd verwijst naar de vraag hoe je omgaat met tijd en op welke manier je
het verleden respecteert. Edzo: “Een directe verwijzing naar de augustijnen.
Want als je niet weet waar je vandaan komt, ga je ook nergens naartoe.”
Het licht ten slotte is natuurlijk synoniem aan de stad Eindhoven. “Dat
licht komt van buiten, maar we hebben het ook over innerlijk licht. Dat je in
je ziel kunt kijken en je gedachten door middel van bezinning vrij baan kunt
geven.”
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“EEN MENS IS
ALTIJD ONDERWEG.
JE HUIS IS SLECHTS
EEN HERBERG
WAAR JE TIJDELIJK
VERBLIJFT”
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en mensen samenbrengen. Deze nieuwe eigenaar geeft
mij veel vertrouwen. Ik geloof dat ons verhaal doorgaat,
ook als wij er niet meer zijn”, zegt Louis Mulder, een van
de laatste bewoners van het klooster.
Volgens Edzo sluit het verhaal van de augustijnen
nauw aan bij dat van DELA, een bedrijf dat midden in
de samenleving staat. “De augustijnen hebben vanuit
hun overtuiging een groot plichtsbesef naar de samenleving, met zorg voor minderbedeelden. Een vaak
gehanteerde uitspraak ven hen luidt: ‘Wij zijn de tijden.
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden’. Op die manier willen wij
met deze herbestemming omgaan. Want zoiets als een
gestold verleden dat wij even afstoffen, bestaat immers
niet. Wij respecteren het verleden, maar voegen ook
nieuwe dingen toe. Zo gaat het verhaal verder.”
Zo zal de Paterskerk in die nieuwe opzet nog steeds
als zodanig herkenbaar zijn. Sfeervol verlichte plafonds, een goede akoestiek en een aangenaam klimaat
creëren ruimte voor spiritualiteit. “De essentie van de
kerk blijft in ere, alleen het instituut kerk is verdwenen. Mensen blijven immers behoefte houden aan
bezinning en bezieling. We willen dit complex uit de
donkere, sombere sfeer halen. Het licht moet hier weer
gaan schijnen, het hart moet weer gaan kloppen.”

EEN MENS IS ALTIJD O NDERWEG
De augustijnen waren populair in Eindhoven. Het was een actieve
kloostergemeenschap die nadrukkelijk in de samenleving aanwezig was. Die naast een religieuze, ook een wereldlijke kijk had op de
maatschappij. Zij richtten zich vooral op de minderbedeelden en of
je nou katholiek was of protestant, dat maakte niet uit. ‘Als je bij de
augustijnen te biecht ging, kwam je er wel mee weg’, zo luidde de
algemene opinie.
De leer van Augustinus hielp de paters ook bij hun vertrek uit
Mariënhage. Overste Pierre Stikkelbroeck verwoordde het destijds als
volgt: “Je moet niet te veel vasthouden aan wat ooit was, want een
mens is altijd onderweg. Soms moet je dingen achterlaten, je huis is
slechts een herberg waar je tijdelijk verblijft. Dat huis kan heel mooi
zijn, maar het kan ook een enorme belemmering zijn als je je eraan
vastklampt.”

AANJ AGER
Belangrijk voor de uitvoering van het project was de
goede samenwerking tussen de augustijnen, DELA, de
gemeente en de provincie. Die laatste verstrekte een
subsidie en een lening, maar was volgens Edzo Doeve
tevens een belangrijke aanjager gedurende het proces.
“Doordat de provincie snel enthousiast raakte van ons
plan, kregen de samenwerkende partners er vertrouwen in. Zo werden zij over de streep getrokken en kon
de constructie tot een goed einde worden gebracht.”
J EZU S WAAGHALS
De herontwikkeling van Mariënhage omvat de Paterskerk, de Studentenkapel en het Augustinianum. Naast
ceremonieruimte wordt DomusDELA ook een plek voor
concerten, congressen en lezingen. In de kerk wordt een
grote ceremonieruimte ingericht en de kapel die bij het
jongensinternaat behoorde, beschikt straks over een
kleine ceremonieruimte en een brasserie.
Het Augustinianum, waar ooit voormalig ministerpresident Dries van Agt en oud-Eftelingdirecteur Ton
van de Ven hun studie voltooiden, wordt een hotel
met conferentieruimte. De tuin rondom de gebouwen
wordt weer opengesteld voor publiek, zodat een directe
doorsteek van het stadshart naar de Dommel mogelijk
is. Ook de beroemde ‘Jezus Waaghals’ krijgt een rol in
het geheel. Bij elk geboren baby’tje in Eindhoven licht
het Heilig Hartbeeld op.
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Het klooster zelf wordt vooralsnog niet in de plannen
meegenomen. Blijft dit oudste deel van het complex dan
onder stof verscholen? Nee, want de zeshonderd jaar
oude muur die onlangs bij werkzaamheden werd ontdekt, zal straks een onderdeel van DomusDELA zijn. ■

KLOOSTER MARIËNHAGE • AUGUSTIJNENDREEF 15 • 5611 CS EINDHOVEN
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AARLE-RIXTEL

D

e missiezusters van het Kostbaar Bloed
houden zich nog steeds bezig met de taak
waartoe de congregatie ooit is gesticht:
missiewerk in arme landen, voornamelijk Afrika. De orde werd in 1885 in
Zuid-Afrika gesticht en zette zich in voor
de Zulumeisjes. Gebed en zware arbeid waren daarbij
belangrijke ingrediënten. Omdat de overgang van het
koele Westen naar het hete Afrika voor velen te groot
was, ontstond de behoefte aan een vormingshuis in
Europa. Sinds 1903 is dat het klooster in Aarle-Rixtel.

B IERB O STEL EN CAP P U CCINO

TUSSEN HEMEL EN AARDE

Gastvrijheid
in een
zorgzame
omgeving

In de langgevelboerderij uit 1845 die bij het klooster
behoort is Herberg de Brabantse Kluis gevestigd, een
populaire pleisterplaats met een sfeervol terras voor
fietsers en wandelaars. Een plek waar je culinair kunt
genieten van lokale specialiteiten. In de sfeervolle
landwinkel kun je terecht voor klooster- en streekproducten, landelijke souvenirs en artikelen uit de missie.
Het voormalige woonhuis van de kloosterboerderij is
tegenwoordig een sfeervol hotel.
Een boerderij als verbindende schakel tussen
hemel en aarde, zo mag je deze plek wel noemen.
Want ondanks alle moderniseringen is men het
boerenleven niet vergeten. Gastheer Geert Migchels
is een gepassioneerde boer die zijn tweehonderd
melkkoeien en kalfjes met veel liefde verzorgt.
Duurzaamheid is hier een belangrijk thema: de
zusters leveren hiervoor hun bijdrage met producten
uit de eigen kloostertuin. Koeien eten ‘bierbostel’, een
restproduct dat bij het bierbrouwen ontstaat. En de
melk die zij vervolgens leveren, drink je op een mooie
ochtend als schuim op je cappuccino.

B LO ED VAN CHRISTU S
De kleur rood moest de zusters herinneren aan het Bloed van Christus. Vandaar dat een rode rok aanvankelijk een vast onderdeel van
hun kledij was. Daarbij hoorden een zwarte blouse, schort en pellerine
en een wit kapje. Vanaf het begin van de 20e eeuw veranderde de
kleur van het habijt in zwart. In de warme landen werd het wit, met
een koperen kruis aan een rood koord. Overigens wordt bij het werken
in de tuin ook grijs gedragen.

De zusters verleenden hun zielenzorg vervolgens ook
in de omliggende dorpen. Het hoofddoel bleef echter
de spirituele en ambachtelijke opleiding van de jonge
meisjes tot missiezusters.
VO O R WIE STILTE EN BEZI NNI NG ZO EK T
In Aarle-Rixtel leiden de ongeveer dertig zusters een
rustig en toegewijd leven. Daarnaast stellen zij hun huis
en hart open voor hen die geestelijk of lichamelijk tot
rust willen komen. Zo organiseren zij ‘meeleefdagen’
voor jonge vrouwen die meer willen weten over een
leven als missiezuster. Voor mensen die stilte en bezinning zoeken, of een tijdelijke opvang in een crisissituatie, is er altijd plaats. Regelmatig bepalen de tentjes
van schoolverlaters het beeld in de omliggende weilanden tijdens retraitedagen. Jongeren zijn daarnaast ook
betrokken bij de aanpak van het museum: studenten
van GRUTS ontwikkelen een nieuwe huisstijl.
Voor wie een kijkje wil nemen in het klooster
organiseren de zusters rondleidingen. Met veel passie
vertellen zij over hun periode tijdens het Rijke Roomse
Leven en geven zo de bezoeker een uniek inkijkje in hun
dagelijkse leven. Een bezoek aan de tuin en de Lourdesgrot maken een vast onderdeel uit van de wandeling. ■
KLOOSTER KOSTBAAR BLOED • KLOOSTERDREEF 7 • 5735 SJ AARLE-RIXTEL
MISSIEKLOOSTER.BLOGSPOT.COM

“De Missiezusters van het Kostbaar Bloed wonen in het Missieklooster Heilig Bloed. Dat
klinkt wat verwarrend, maar ‘Heilig Bloed’ is de naam van het gebouw. Bovendien dekken
beide namen min of meer dezelfde lading: een hedendaagse combinatie van het hemelse
en het aardse, waarin gebed en bezinning gebroederlijk samengaan met vertier.”
fotoGrAfie
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Erfgoed
bezoeken?

Ben jij ook zo nieuwsgierig hoe het
cultureel erfgoed in dit magazine
er in het echt uitziet? Wij geven
je graag een aantal tips die je
gemakkelijk kunt combineren als je
eropuit trekt.

Twaalf
tips
FIETSEN DO O R HET B RAB ANTSE P LATTELAND (AB DIJ VAN B ERNE)
De ‘Parelketting’ is een fietsroute van 35 kilometer
langs de twintig mooiste parels van Heeswijk-Dinther.
De omgeving is rijk aan culturele bezienswaardigheden, zoals het kasteel Heeswijk, de Meierijsche Museumboerderij en de Kilsdonkse molen. Uiteraard is
ook de Abdij van Berne in de route opgenomen. Bij het
proeﬂokaal van de abdij haal je de gratis fietsroute van
35 km op. En na aﬂoop sluit je natuurlijk af met een
Berne Abdijbier.

f o t o m a rT H a K a m m I n g a

WWW.BERNEABDIJBIER.NL

O U DE AMB ACHTEN (CHV NO O RDKADE)
Van letterzetmachines, houtverspaanders en een
dragline, tot oude telefoontoestellen, gereedschappen
en een lintzaagmachine. SIEMei (Stichting Industrieel
Erfgoed Meierij) toont in haar museum uiteenlopende
voorbeelden van industriële en ambachtelijke bedrijvigheid uit de Meierij.
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f o t o m a rT H a K a m m I n g a

De vrijwilligers van SIEMei knappen in de eigen werkplaats en smederij oude machines en materialen op.
Ook restaureerden zij de voormalige Bossche Stationsklok. Deze siert tegenwoordig de ingang van de Proeffabriek in Veghel. Benieuwd? Je kunt het museum zelf
bezoeken of je door een gids laten rondleiden door het
museum en/of over de Noordkade.
WWW.SIEMEI.NL
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V IJF H ON D E RD JAAR M IL ITAIRE GESCHIED E N IS (F ORT IS ABE L L A)
De NS-wandeling Den Bosch-Vught leidt je vanuit de
stad, door het omliggende landschap via de rivier De
Dommel naar Vught. Vijfhonderd jaar militaire historie
trekken aan je voorbij. Vanaf de Sint-Janskathedraal
loop je naar de Bossche Vestingwerken. Via Fort Isabella, dat dateert uit de Tachtigjarige Oorlog, bereik
je Nationaal Monument Kamp Vught en de fusilladeplaats uit de Tweede Wereldoorlog. Onderweg passeer
je de Vughtse Lunetten, verdedigingswerken uit de
tussenliggende periode. De route loopt van station naar
station en kan je downloaden op www.ns.nl/dagje-uit.

foto

foto

EEN DAGJ E KVL
• Laat je rondleiden over het terrein
• Schrijf je in voor ‘urban photography’
• Kraak je hersens in de escaperoom
• Maak je eigen keramieken bordje
• Volg een van de inspirerende workshops
• Neem een kijkje in de keuken van Robèrt van Beckhoven
• Of ga gewoon op eigen gelegenheid kijken
De machinekamer, eens het kloppend hart van de KVL,
is in oude luister hersteld. Sinds 2012 brengen oud-medewerkers de machine weer op stoom en tonen zo hun
laatste kunstje. Een rondleiding is de beste manier om
alles goed in je op te nemen.

Ta H n É K l E I J n

BES TE UI T JE VA N B R A B A N T
(KL O O ST E R K A ST E E L G E M E R T )
Ervaar het leven in een Brabants dorp uit de vorige
eeuw. Het Boerenbondsmuseum, tevens het geboortehuis van Pater van den Elsen, oogt en voelt als
een boerderij anno 1900. Het museum herbergt een
boerderijgedeelte met levende dieren. Er is een sfeervol
en authentiek dorpsplein met verschillende ambachtshuisjes, een dorpscafé en snoepwinkeltje, een klompenfabriek, een kortgevelboerderij met Boerenleenbank
en een handkrachtzuivelfabriek. Regelmatig worden er
demonstraties gegeven. De velden en akkers rondom
het museum worden nog bewerkt zoals vroeger en ‘koffietafels’ zijn hier nog echt Brabants. In 2016 werd het
Boerenbondsmuseum verkozen tot leukste uitje van
Brabant, in 2017 tot beste familie-uitje van Brabant in
de categorie ‘museum en cultuurhistorie’.
WWW.BOERENBONDSMUSEUM.NL
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WWW.LEERFABRIEKKVL.NL EN WWW.DESTOOMMACHINE.NL
f o t o l o E S Va n d U I J V E n d I J K

foto

RIETVELD-DO RP (DE PL O EG )
Bergeijk is een rustig dorpje in de Brabantse Kempen en
niet direct een plek waar je hoogwaardige technologie,
science en moderne kunst verwacht. De werkelijkheid
is echter anders want Bergeijk is een echt Rietveld-dorp.
De bekende architect Gerrit Rietveld liet hier namelijk
een relatief grote erfenis na.
De plaatselijke VVV biedt diverse Rietveldarrangementen aan, zoals een Rietveldwandeling met gids en
een Rietveldsafari. Tijdens deze digitale tour ontdek je
twee Rietveld-huizen, een bijzondere klok en een abri.
Uiteraard breng je een bezoek aan de absolute topper:
de showroom van Bruns B.V. inclusief de Mien Ruys tuin.

BELEEF DE SPOORZONE (NS WERKPLAATS)
Struinen over een overdekte markt in de Wagenmakerij, smullen bij de Houtloods. Een bijzonder kinderfeestje bij de Hall of Fame of een swingavond bij Theater
de Boemel. De mogelijkheden lijken eindeloos in de
Tilburgse Spoorzone. Regelmatig zijn er evenementen,
culturele activiteiten en zakelijke bijeenkomsten. Zo
kwam Biënnale Brabant al met een kunstexpositie in
de Koepelhal, terwijl de Comedyzone in Club Smederij
garant staat voor een avondje lachen. Wil je unieke
foto’s of films maken? Reserveer dan de Koepelhal of
Wagenmakerij voor een unieke shoot.
WWW.SPOORZONE013.NL

Ta H n É K l E I J n
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V E S TIN G S TAD AAN D E BIE S BOSCH
(D ON G E CE N TRAL E )
Geertruidenberg is met zijn ligging aan Nationaal
Park de Biesbosch een enorme toeristische trekpleister.
Vanwege de ligging aan belangrijke vaarroutes werd
de stad ook wel de Sleutel van Holland genoemd. En
nog steeds druipt het verleden hier van de straten en
de gevels. Vestingwerken, bolwerken en ravelijnen zijn
veelal bewaard gebleven.
Aan de overkant van de Donge ligt Raamsdonksveer. Een dorp met beeldbepalende panden aan de
Haven en het Heereplein. Ook vind je hier Fort Lunet en
stellingkorenmolen De Onvermoeide uit 1890.
WWW.VESTINGSTADAANDEBIESBOSCH.NL

G RE N S WAN D E L E N E N -F IE TS E N
(L AN D G OE D BIE D UIN E N )
Landgoed Bieduinen valt onder de gemeente Woensdrecht, een echte wandel- en fietsgemeente. Vanaf
Natuurpoort De Volksabdij krijg je toegang tot het wandel- en fietsgebied het Grenspark en de Brabantse Wal.
Dit zandplateau tussen de Belgische grens en Steenbergen is een belevenis op zich. Opvallend is de grote
verscheidenheid in landschappen en bijzonder is het
natuurlijke hoogteverschil van soms wel twintig meter.
Ook het Grenspark Kalmthoutse Heide ten zuiden van
de Brabantse Wal is het bezoeken waard.

foto Sara TErBUrg

O P STAP IN NEDERLAND (FO RT SAB INA)
Wil je een dagje terug in de tijd, dan is Willemstad een
uitgelezen plek. Het voormalige Ruigenhil is namelijk

GRAFHEU VELS EN GENTIAANB LAU WTJ ES
(ZU IDRAND GO IRLE)
Het duurt nog even voor je kunt wonen op de fabrieksterreinen van Van Besouw en Van Puijenbroek,
maar de omgeving is zeker een bezoek waard. Parkeer
bijvoorbeeld op parkeerplaats Rielse Dijk, Tweede
Dijk, Riels Hoefke of Nieuwkerksedijk en wandel zo de
natuur van de Regte Heide in. Informatieborden bij de
parkeerplaatsen wijzen je de weg naar de Vijfberg. Dit

één groot monument. Als ‘Willem’s stad’ was het een
van de meest strategisch gelegen vestingsteden in
de Zuiderwaterlinie. De band met Oranje bestaat nog
steeds; Koning Willem-Alexander draagt namelijk
de titel ‘Heer van Willemstad’. In Willemstad worden
tal van stadswandelingen en groepsactiviteiten
georganiseerd. Historische kroegentochten, klootschieten, walking dinners en happen & stappen, zijn
slechts enkele voorbeelden. Op enkele kilometers van
Willemstad ligt Fort Sabina, een verdedigingsfort
gebouwd door Napoleon, waar je tijdens een
rondleiding alles leert over het leven op een fort.
WWW.OPSTAPINNEDERLAND.NL

is de plek waar de grafheuvels uit de bronstijd liggen.
Brabants Landschap onderhoudt dit heidegebied en
doet dat zo goed dat de vrij zeldzame klokjesgentiaan
het hier goed doet. Houd je van vlinders, kom dan in
juni als het gentiaanblauwtje rond de klokjesgentiaan
ﬂaddert. Na de gezonde wandeling kun je in het centrum van Goirle gratis parkeren en een van de gezellige
horecagelegenheden bezoeken. ■
WWW.BRABANTSLANDSCHAP.NL

WWW.VVVBRABANTSEWAL.NL

f o t o m a rT H a K a m m I n g a

L A ND VA N H E E R LI JK E O N T M OE TIN G E N
(D RI E - E E N H E I D )
Het Land van Cuijk, een gebied met eindeloze akkers,
stuifduinen, uitgestrekte staatsbossen met heidevelden
en de unieke Maasheggen. Het Land van Heerlijke Ontmoetingen, zo wordt het ook wel genoemd. Aan weerszijden begrensd door de meanderende Maas en de Peel.
In het Land van Cuijk zijn de sporen van de geschiedenis zichtbaar en tastbaar. Zoals in de vestingstad
Grave maar ook in Cuijk, waar de Romeinse Heerbaan
naar Maastricht ooit via een brug de Maas kruiste. Het
prachtige Emmausklooster in Velp is hier een pareltje. Net als het nabijgelegen Vincentiuskerkje dat de
afgelopen jaren is uitgegroeid tot een plek waar lokale,
regionale en soms landelijk bekende kunstenaars
exposeren.
WWW.LANDVANCUIJK.NL
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L OES VAN D UIJ VENDIJK

M ART HA KAM M IN G A

R A M O N M A N GO LD

TA H N É K LE I J N

WIE BEN JE EN WAT DOE JE VOOR WERK?

WIE BEN JE EN WAT DOE JE VOOR WERK?

WIE BEN JE EN WAT DOE JE VOOR WERK?

WIE BEN JE EN WAT DOE JE VOOR WERK?

Mijn naam is Loes, ik ben fotograaf en woon in Rotterdam. Zowel voor mijn vrije werk als in opdracht werk
ik aan projecten over architectuur, stedelijke ontwikkeling en kunst & cultuur.

Ik ben Martha Stroo. In mijn werk als autonoom fotograaf bouw ik aan mijn eigen Lapiswereld waarin het
begrip ‘waarheid’ centraal staat. Ik werk als fotograaf
bij veilinghuis Vendu Rotterdam en als producer bij
Fotodok.

Mijn naam is Ramon Mangold en ik ben documentairemaker en fotojournalist. Ik ben werkzaam voor Pix4Profs, BNdeSTEM en daarnaast ben ik vakdocent aan
de School voor Fotografie in Breda. Tot slot ben ik trots
op mijn fotoboek over ‘Katholiek Brabant’.

Mijn naam is Tahné Kleijn: kunstenaar, fotograaf en
tekstschrijver uit Helmond. Ik studeerde drie jaar geleden af aan AKV| St. Joost in de richting Fotografie
en richt mij sinds die tijd voornamelijk op autonome
projecten. Ik haal mijn inspiratie voornamelijk uit de
zeventiende-eeuwse schilderkunst.

WAT HEB JE BIJGEDRAGEN AAN HET ERFGOEDFABRIEK-MAGAZINE?

WAT HEB JE BIJGEDRAGEN AAN HET ERFGOEDFABRIEK-MAGAZINE?

Het in beeld brengen van verschillende complexen en
hun waarde in Noord-Brabant.

Erfgoed klinkt in eerste instantie als een overblijfsel
uit vervlogen tijden; een saaie stapel stenen. Misschien
mooi om naar te kijken, maar weinig dynamisch. Mijn
voorliefde voor mensen en hun verhalen bracht me in
contact met de huidige bewoners en gebruikers van de
imposante gebouwen en locaties van de Erfgoedfabriek.
En wat blijkt … erfgoed in Brabant leeft!

WAT HEB JE BIJGEDRAGEN AAN HET ERFGOEDFABRIEK-MAGAZINE?

Voor het magazine heb ik het Brouwhuis, Dongecentrale,
Fort Isabella, KVL Leerfabriek, Landgoed Bieduinen, Mariadal, Mariënburg en Onze Lieve Vrouwe Abdij gefotografeerd. Deze plekken heb ik onbevooroordeeld bezocht.
Ik wilde mij volledig laten verrassen door wat ik tegen
zou komen. Ik observeer en fotografeer graag vanuit
mijn beleving van een plek. Via mijn fotografie ben ik op
zoek gegaan naar karakteristieke kenmerken die de geschiedenis van de architectuur laten zien. Details zoals
kleur en vorm zijn een leidraad binnen mijn beelden.
WAT WAS EEN BIJZONDER MOMENT TIJDENS JOUW WERK VOOR
DIT MAGAZINE?

Het besef dat we zo veel bijzondere plekken hebben in
Nederland. Heel mooi om te zien hoe oude gebouwen
dankzij de Erfgoedfabriek een nieuwe functie krijgen
en dat toch de geschiedenis wordt behouden. Voor mij
voelde ieder bezoek als een dagje uit.
www.loesvanduijvendijk.com
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WAT WAS EEN BIJZONDER MOMENT TIJDENS JOUW WERK VOOR
DIT MAGAZINE?

Met mijn man op de scooter en een tentje achterop heb
ik in drie dagen bijna 400 km gereden door Brabant,
van complex naar complex. Brabant associeer ik vanaf
nu altijd met een vakantiegevoel. De kracht die de complexen met zich meedragen door de eeuwen heen: help
elkaar. Jouw bestaansrecht erken je door de ander te
helpen, niet alleen maar jezelf.
www.marthakamminga.nl

WAT HEB JE BIJGEDRAGEN AAN HET ERFGOEDFABRIEK-MAGAZINE?

Ik heb acht verschillende erfgoedlocaties bezocht en
gefotografeerd. Van ruwe bouwvakkers bij de NS-werkplaats tot de zachtaardige nonnen in klooster Kostbaarbloed.
WAT WAS EEN BIJZONDER MOMENT TIJDENS JOUW WERK VOOR
DIT MAGAZINE?

WAT WAS EEN BIJZONDER MOMENT TIJDENS JOUW WERK VOOR
DIT MAGAZINE?

Ik voelde mij bijzonder warm welkom geheten door de
zusters norbertinessen van Sint-Catharinadal te Oosterhout. Zij vormen de langst ononderbroken vrouwelijke
kloostergemeenschap van Nederland en zijn het levende bewijs dat religie(us erfgoed) niet buiten de huidige
maatschappij staat maar dat hun priorij – met hippe
wijngaard en gastenhuis – volop daarin meedraait.

De verschillende ontmoetingen die ik heb gehad. Bovenaan staat toch wel het ontbijt met de nonnen. En
ik had geluk! Het was maandag, dus honing stond op
het menu. Maar ook de geduldige projectleider bij Mariënhage, die mij als fotograaf zelfs tot de top van de
toren begeleidde, was een fijne man. Alleen maar lieve
mensen!
www.tahnekleijn.nl

www.ramonmangold.nl
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Met dank aan alle betrokkenen bij de provincie en alle
medewerkenden van de verschillende projecten, al dan
niet in de betreffende artikelen bij naam genoemd.
MEER INFORMATIE OVER DE ERFGOEDFABRIEK?
www.brabantserfgoed.nl
www.brabant.nl/erfgoedfabriek
erfgoedfabriek@brabant.nl
twitter@erfgoedfabriek

“DOEL VAN DIT PROJECT
IS OM DE HISTORISCHE
RELATIE TUSSEN HET
DORP, DE FABRIEKSLOCATIES
EN HET BUITENGEBIED
TE VERSTERKEN”

Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt mits
toestemming is verkregen van de rechthebbende. Verzoeken tot toestemming via info@bernemedia.com
Als makers hebben we geprobeerd de rechten van het gebruikte tekst- en beeldmateriaal goed te regelen. Mocht
u als rechthebbende niet benaderd zijn, meldt u dit dan
zo spoedig mogelijk bij Berne Media, Abdijstraat 53, 5473
AC Heeswijk Dinther.
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