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VOORWOORD

Dit onderzoek gaat over kloostertuinen. Over hun verleden, heden en toekomst. 
En hoe de erfgoedwereld daar aan kan bijdragen. Steeds meer kloostercomplexen 
komen leeg te staan zonder een plan voor de toekomst. In het proces dat volgt krijgt 
het gebouw vaak prioriteit, vanwege de financiële kansen die het oplevert. Met dit 
onderzoek wil ik de aandacht verschuiven naar de kloostertuin en daarmee afstappen 
van deze eenzijdige beredenering. Ik wil mijn verwondering en fascinatie over 
kloostertuinen met u delen en een bijdrage leveren aan het behoud en hergebruik van 
deze prachtige, maar nog vaak onbekende plekken in onze woonomgeving. Hierbij is 
het streven om dit onderzoek de komende jaren te kunnen uitbouwen tot een integrale 
herbestemmingsmethode voor het gehele kloostercomplex, waarbij kloostertuin en 
kloostergebouw als gelijken worden beschouwd. Ze zijn immers ooit gebouwd als een 
eenheid en zouden wat mij betreft ook zo herbestemd moeten worden.

Dit onderzoek was een ontdekkingstocht in de wereld van de kloostertuin. Ik 
heb prachtige plekken mogen bezoeken en met veel mensen gesproken die mijn 
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duur ook onderdeel van uit te maken. Mijn begeleider Theo Spek heeft mij tijdens dit 
proces steeds begeleid in het volgen van mijn pad. Zijn steun, advies, maar bovenal 
kritische blik hebben mij geholpen om afgewogen keuzes te kunnen maken en 
daarmee mijn persoonlijke doelen te bereiken. Mijn ‘buddies’ Mandy en Tessa waren 
hierbij onmisbaar vanwege hun support, vertrouwen en geduld. Jullie kritische vragen, 
ongenuanceerde adviezen en de vele geprekken zijn essentieel geweest tijdens het 
schrijven van dit onderzoek.

Ik wil graag Natascha Lensvelt en Albert Reinstra bedanken, die vanuit de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed intensief betrokken waren bij de totstandkoming 
van dit onderzoek. Zonder jullie advies en hulp was ik niet tot dit eindresultaat 
gekomen. Verder wil ik de mensen van Klooster Wittem en Limburgs Landschap 
bedanken voor hun medewerking aan dit onderzoek en de vele keren dat ik welkom 
was in de kloostertuinen van Wittem en Hoogcruts. Ik mijn dank uitspreken aan 
het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, het Utrechts Archief, het Regionaal 
HIstorisch Centrum Limburg, Rijckheyt en het Archief van Klooster Wittem, voor de 
toegang tot de archieven en bibliotheken. In het bijzonder wil ik Jelle Wind bedanken 
voor zijn medewerking vanuit het Archief van Klooster Wittem, waar nog veel kennis 
over het kloostercomplex verborgen ligt. Ik wil Broeder Bona Ventura, Jaap en Frans, 
Jan van ’t Hof, Carla Oldenburger, Tini Brugge, Winfried Timmers, Berry Kerckhoffs, 
Anja Guinée, Lucia Albers en Bert Voeten bedanken voor hun bijdrage, zonder jullie 
kennis over kloostertuinen was ik niet zo ver gekomen. Ik wil mijn familie en in het 
bijzonder Sjors bedanken voor hun steun en vertrouwen in mij gedurende dit proces. 
Bij zowel de hoogte- als dieptepunten zijn jullie er altijd voor mij geweest, iets waar ik 

jullie niet genoeg voor kan bedanken.

Tijdens dit onderzoek heb ik de bevestiging gekregen van iets waar ik al langer het 
vermoeden van had. Ik wil mijzelf graag inzetten voor het behoud en de herbestemming 
van kloostercomplexen, met een bijzondere aandacht voor de kloostertuinen en de 
landschappelijke omgeving. Elke dag dat ik aan deze scriptie mocht werken was een 
feestje en ik hoop dat ik mijn passie en enthousiasme op de lezer kan overbrengen. Ik 
wens u veel verwondering en leesplezier toe.

Marloes Theodora Catharina Fransen

Zwolle, januari 2016.
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1.1 Aanleiding tot het onderzoek

In de afgelopen decennia is Nederland steeds verder 
geseculariseerd. Het aantal mensen dat lid is van een kerk 
neemt af, net zoals het kerkbezoek.1 Kloosters ontvangen geen 
nieuwe inwonenden en het aantal ordes en congregaties daalt.2 
Deze secularisatie heeft allereerst gevolgen voor Nederland als 
samenleving. Mensen vullen hun leven anders in dan honderd jaar 
geleden en de kerk is hierbij niet langer leidend. Dit werkt ook door 
op onze leefomgeving; gebouwen die eerst het middelpunt van een 
gemeenschap vormden komen nu leeg te staan. De druk op deze 
gebouwen en complexen neemt hierdoor steeds verder toe.3

Als onderdeel van kloostercomplexen zijn kloostertuinen steeds 
vaker een probleemcategorie binnen het religieuze erfgoed. Onder 
religieus erfgoed verstaan we al het immateriële, mobiele als 
immobiele erfgoed dat onder invloed van religie tot stand is gekomen.4 
Kloostercomplexen zijn door hun omvang en ligging vaak een 
knelpunt in herbestemmingsprojecten, met leegstand als gevolg.5 
Deze herbestemmingsprojecten hebben als doel het gebouw en/of 
de plek een nieuwe functie te geven om zo de functionaliteit van een 
gebouw en/of plek een nieuwe impuls te geven.6

Er zijn 329 kloostergebouwen in Nederland, waarvan momenteel 
er nog 130 kloosters religieus in gebruik zijn. Over tien jaar zijn 
dit er nog hooguit 15.7 Deze kloosters in combinatie met de al 
leegstaande kloosters representeren een groot deel van de religieuze 

1  H. Schmeets. De religieuze kaart van Nederland, 2010-2013 , (Den 
Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014), 4.
2  RCE. Een toekomst voor kloosters. Handreiking voor het 
herbestemmen van kloostercomplexen , (Amersfoort: RCE, 2013), 7.
3  RCE, 2013, 11.
4  Erfgoedhuis Zuid-Holland. Wat is religieus erfgoed? , http://www.
religieuserfgoed-zh.nl/wat-is-religieus-erfgoed, 22 december 2014.
5  J. Wijnekus. Herbestemming van Brabantse kloostercomplexen: Ideëel 
gekkenwerk of kwestie van samenwerken? , (Utrecht: Universiteit Utrecht, 
Masterscriptie Planologie, 2009), 12.; G. van ’t Hof. Tweeduizend kerken te 
koop , Leeuwarder courant, 27 juni 2014.
6  K., Velthuis,D.H.R., Spennemann. The Future of Defunct Religious 
Buildings: Dutch Approaches to Their Adaptive Re-use. Cultural Trends, 
16:1, 45.
7  E. Beukers. De Bosatlas van het cultureel erfgoed , (Groningen: 
Noordhoff Atlasproducties, 2014), 243.; G. van ’t Hof, 2014.

geschiedenis van Nederland.8 De meerwaarde van deze kloosters 
kan worden uitgedrukt in cultuurhistorische waarden,  architectuur- 
en kunsthistorische waarden, situationele en ensemblewaarden, 
gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid. Om deze waarden te 
behouden is het van belang dat er wordt geïnvesteerd in het onderzoek 
naar kloosters en dat er wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden 
van gebruik voor in de toekomst. Het is hierbij van belang te bedenken 
dat kloostercomplexen vanuit hun historie een eenheid vormen uit 
zowel gebouw als tuin. Wanneer dit bij een herbestemming niet wordt 
meegenomen gaan onvervangbare waarden verloren. Eigenaren 
van kloosters denken echter pas in een vergevorderd stadium aan 
herbestemming. In deze fase zijn bijbehorende gronden al verkocht 
en is de kloostertuin vaak in vervallen staat achtergelaten. Voor het 
behoud van kloostertuinen is het daarom van belang dat er aandacht 
komt voor deze problematiek.9 Dit is niet alleen uit cultuurhistorisch 
opzicht van belang, maar ook vanuit artistiek en esthetisch oogpunt. 
Bovendien kunnen kloostertuinen ook een meerwaarde geven 
aan de maatschappij, cultuur, toerisme en economie.10 Door het 
behouden van de kloostertuin in combinatie met het kloostergebouw, 
kan het ensemble als geheel worden herbestemd.11 Deze opgave 
legt daarmee de koppeling met de Modernisering Monumentenzorg 
(MoMo) die sinds 2009 van kracht is. Hierin wordt gesteld dat 
cultuurhistorische objecten niet los in hun omgeving moeten staan, 
maar er ook werkelijk deel van uit moeten maken. De stedelijke 
of landschappelijke omgeving moet daarmee onderdeel uit gaan 
maken van het monumentenbeleid.12 Gebouw en omgeving zijn 
immers vanuit hun historie onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
dit aspect mag niet ontbreken bij herbestemmingsopgaven.13 Dit 
belang wordt echter door veel eigenaren en overheden nog niet 

8  RCE, 2013, 5.
9  M. Arendsen. Oriënterend gesprek met Auteur op 2 oktober 2014, te 
St. Agatha.; T. Brugge. Telefonisch gesprek met Auteur op 8 oktober 2014.
10  M. Calnan. Rooted in History. Studies in Garden Conservation , 
(Londen:The National Trust, 2001), 2.
11  RCE. Een toekomst voor Groen. Handreiking voor de instandhouding 
van groene monumenten , (Amersfoort: RCE, 2012), 16.
12  H.A. Plasterk, J.M. Cramer. Beleidsbrief MoMo. Moderniscering 
Monumentenzorg , (Den haag: Rijksoverheid, 2009), 27.
13  I. Adriaenssens, et al.. Converted Monasteries , (Tienen: Sien bvba, 
2008), 7.; S. Hendrikx. Kloosters als religieus erfgoed. Bouwstenen voor 
een te voeren beleid , (Utrecht: Stichting Matrijs, 2008), 33.; RCE, 2013, 
20.
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(genoeg) ingezien.14

In 2000 werd de Werkgroep Kloostertuinen opgericht, die zich 
als doel stelde een overzicht te maken van de nog aanwezige 
kloostertuinen en zich in te zetten voor het in stand houden, 
herinrichten of herstellen ervan.15 De Werkgroep inventariseerde 
ruim 50 kloostertuinen en dit initiatief leidde tot de oprichting van 
de Stichting Kloostertuinen in 2003.16 Ondanks de totstandkoming 
van deze stichting is er tot op de dag van vandaag geen actueel 
overzicht van alle kloostertuinen in Nederland en is het behoud van 
kloostertuinen nog geen algemeen gedachtegoed. In 2008 werd met 
het Jaar van het Religieus Erfgoed landelijk aandacht gevraagd voor 
de problematiek rondom het religieus erfgoed. Met een afvaardiging 
van verschillende landelijke partijen werd een Strategisch Beleidsplan 
Religieus Erfgoed opgesteld.17 Dit plan genaamd Geloof in de 
toekomst! schetst het belang van religieus erfgoed, de ontwikkelingen 
en de verwachtingen voor de toekomst.18 Dit initiatief kreeg in 2014 
een vervolg toen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de 
Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (ATRE) lanceerde, gedragen 
door kerkbesturen, wetenschappers en restaurateurs. Deze gaan 
de komende jaren samen nadenken over de mogelijkheden van 
kerken en kloosters in de toekomst.19 Omdat in de ATRE nog geen 
groen religieus erfgoed wordt opgenomen, zal het voorliggende 
onderzoek als onderdeel in de agenda worden opgenomen. Met 
als doel een bijdrage te leveren aan de analyse-, waarderings-, en 
herbestemmingsmethodiek van kloostercomplexen. Een dergelijke 
methode bouwt voort op de reeds bestaande methodes voor 
kloostergebouwen en kloostertuinen. Omdat er momenteel nog 

14  C. Oldenburger, J. Oldenburger. Kloostertuinen , http://
www.cascade1987.nl/bulletins/Kloostertuinen-C.&J.Oldenburger-
MONUMENTEN-2008-4.pdf, 10 januari 2016.
15  N. Wijnhoven. De kloostertuin als cultureel erfgoed , (Het Landelijk 
Dagblad, 2000), 25.
16  J. van ’t Hof. Werkbestand Nederlandse kloostertuinen , (Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, z.j.).; Werkgroep Kloostertuinen. Kloostertuinen-
inventarisatie KNR. (z.j.).; Kloostertuinen. Stichting Kloostertuinen , http://
samen-aan-tafel.nl/kloostertuinen/, 3 januari 2016.
17  Provincie Limburg. Beleidskader Kerken, Kloosters en andere 
religieuze gebouwen , (Provincie Limburg, 2008), 5.
18  N. Nelissen. Geloof in de toekomst! Strategisch Plan voor het 
Religieus Erfgoed , (Stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed, 2008), 
152-153.
19  Hof, 2014.

geen methodes voor de kloostertuin bestaan, zal in dit onderzoek 
een methode voor kloostertuin worden ontwikkeld. De resultaten van 
dit onderzoek kunnen in vervolgonderzoek worden gebruikt voor de 
totstandkoming van een nieuwe integrale analyse-, waarderings-, en 
herbestemmingsmethodiek voor de kloostercomplexen.

Deze nieuwe methode voor kloostertuinen wordt getest op twee 
case studies in Zuid-Limburg. De regio kent een hoge concentratie 
van kloosters, waarvan het merendeel recentelijk of binnenkort leeg 
komt te staan. Hiermee wordt de leegstand van deze complexen 
een steeds groter probleem. Deze provincie heeft alleen al 80 
kloosters als rijksmonument, waarbij de provinciale monumenten, 
gemeentelijke monumenten en niet-monumentale kloosters niet zijn 
meegerekend. Een groot deel van deze kloosters staat al leeg, maar 
binnen vijf jaar zal dit aantal aanzienlijk toenemen. Er zijn dan te 
weinig mensen in leven die het religieuze leven binnen het klooster 
uitoefenen. Slechts een enkel klooster zal hier een uitzondering op 
zijn. Al deze grote leegstaande gebouwen zijn een lastige opgave 
in een provincie waar ook krimp een belangrijke tendens is. De 
provincie heeft in 2008 door middel van een actieplan geprobeerd 
deze kloosterproblematiek aan te pakken. Maar na uitvoering van 
dit plan bleek het probleem echter groter te zijn geworden.20 Deze 
urgente opgave is dan ook de reden dat beide case studies in Zuid-
Limburg liggen.

In dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de analyse-, 
waarderings-, en herbestemmingsmethodiek van kloostercomplexen, 
waarin de kloostertuin en de landschappelijke omgeving nadrukkelijk 
worden meegenomen. Momenteel bestaat het onderzoek 
voorafgaand aan de herbestemming van een kloostertuin vaak enkel 
uit een historische beschijving en/of waardestelling. De invloed die 
de kloostertuin als onderdeel van het kloostercomplex uitoefent op 
haar omgeving komt hierin vaak niet helder genoeg naar voren. 
Door dit mee te nemen in mijn bijdrage leg ik niet alleen de koppeling 
naar de MoMo, maar worden kloostertuinen voortaan niet meer als 
afzonderlijk object herbestemd, maar als onderdeel van een complex 
en/of landschap. 

20  P. Schokker. Actieplan Kloostergebouwen in Limburg , (Provincie 
Limburg, 2012).; P.W.M. Schokker, R. Lodewick. Herbestemming kloosters 
- evaluatie traject Kublo , (Provincie Limburg, 2014).
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Probleemstelling
Naar aanleiding van een uitgebreid literatuuronderzoek blijken nog 

veel kennislacunes over het herbestemmen van kloostertuinen te 
bestaan.21 Niet alleen ontbreekt het aan kennis over kloostertuinen 
in het algemeen, ook het onderzoek naar het waarderen en 
herbestemmen ervan staat nog in de kinderschoenen. De 
Werkgroep Kloostertuinen heeft geen actieve navolging gekregen, 
waarmee het overkoepelende onderzoek naar kloostertuinen al 
jaren stilstaat. Sindsdien worden alleen individuele onderzoeken 
naar kloostertuinen door enkele specialisten uitgebracht. Voor de 
waardering en herbestemming van kloostertuinen geldt dat men 
afhankelijk is van uitgaven die zich niet hebben toegespitst op de 
kloostertuin. Voor de waardering is er enkel een waardestelling 
voor groen erfgoed, die zeer algemeen en methodisch van aard is. 
Op het gebied van herbestemming zijn er slechts enkele uitgaven 
over kloostergebouwen, die vaak niet passend zijn voor het groene 
religieuze erfgoed.

Het analyseren van de kloostertuin is een jong vakgebied, 
waarin het landschap nog niet als een integraal onderdeel wordt 
meegenomen. Bestaande analyses focussen zich enkel op de 
kloostertuin als zijnde een hortus conclusus (= omsloten tuin). Door 
juist deze eigenschap van de kloostertuin te benadrukken, blijft het 
omliggende landschap onderbelicht in het proces. Daarnaast ligt in 
deze uitgaven het accent vooral op de kloosters in de stad in plaats 
van de landelijk gelegen.

Omdat op alle drie de onderdelen niet tot nauwelijks onderzoek 
is uitgevoerd, is het niet vreemd dat er nog geen integrale methode 
voor het herbestemmen van kloostertuinen bestaat. Dit gegeven in 
combinatie met de hiervoor beschreven kennislacunes resulteert 
uiteindelijk in een tweeledig doel voor deze scriptie: het ontwikkelen 
van een herbestemmingsmethode voor de kloostertuinen en 
het meenemen van het landschap als integraal onderdeel in het 
herbestemmingsproces. Het onderzoek zal een bijdrage leveren aan 
de huidige kennis over het analyseren, waarderen en herbestemmen 
van kloostertuinen, om zo het algehele onderzoeksveld een stap verder 
te brengen. Met de steeds snellere leegloop van kloostercomplexen 

21  Dit literatuuronderzoek wordt uitgebreid behandeld in de 
hoofdstukken 4, 5 en 6.

in Nederland is het noodzakelijk dat er meer kennis wordt vergaard 
over deze onderwerpen, voordat onvervangbare waarden uit deze 
ensembles zijn verdwenen. De gehele kennislacune opvullen valt 
ver buiten de mogelijkheden van dit onderzoek, maar het levert een 
nieuwe bijdrage aan de reeds bestaande kennis.

Verder betreft het huidige onderzoek naar de herbestemming van 
kloostertuinen vaak een individuele casus, waarbij de regionale 
of nationale problematiek nauwelijks aan de orde komt. De 
herbestemming van kloosters heeft nog geen integrale aanpak zoals 
in MoMo wordt gesteld en er is geen landelijke kennis aanwezig over 
de staat van de kloostertuinen. Dit onderzoek focust zich daarom 
voornamelijk op de macro-schaal, waardoor de bijdrage aan de 
herbestemmingsmethodiek toepasbaar wordt op elke kloostertuin. 
Hierbij hoort de volgende probleemstelling:

Hoe kunnen de bestaande methoden voor analyse, 
waardestelling en herbestemming van kloostercomplexen worden 

uitgebouwd tot een meer integrale methode waarin zowel de 
kloostertuin als de samenhang met het omringende landschap een 

meer nadrukkelijke rol krijgen?

Met als doelstelling:

De ontwikkeling van een meer integrale analyse-, waarderings- 
en herbestemmingsmethode voor kloostercomplexen, waarin de 

kloostertuin en de landschappelijke omgeving van het klooster een 
meer nadrukkelijke rol krijgen.

Onderzoeksvragen
Uit de hiervoor beschreven probleemstelling kunnen de volgende 

vier onderzoeksvragen worden gedestilleerd:
1. OWelke analyse-, waarderings-, en herbestemmingsmethoden 

nemen de kloostertuin mee als onderdeel in de herbestemming 
van kloostercomplexen?

2. Waarom vormen bestaande analyse-, waarderings-, en 
herbestemmingsmethodieken geen integrale methode voor de 
herbestemming van kloostercomplexen?

3. Hoe kunnen bestaande analyse-, waarderings-, en 
herbestemmingsmethoden worden gebruikt voor de ontwikkeling 
van een herbestemmingsmethode voor de kloostertuin?
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4. Hoe kan de ontwikkelde herbestemmingsmethode 
worden toegepast op de kloostertuinen van de 
kloosters Hoogcruts en Wittem?

1. Welke analyse-, waarderings-, en 
herbestemmingsmethoden nemen de kloostertuin 
mee als onderdeel in de herbestemming van 
kloostercomplexen?

Deze onderzoeksvraag richt zich op de bestaande 
methoden voor de analyse, waardering en 
herbestemming van kloostercomplexen. Door middel 
van een uitgebreid literatuuronderzoek maak ik een 
overzicht van de actuele methoden op dit gebied. 
Hierin worden uitsluitend methodes opgenomen die de 
kloostertuin meenemen in het proces. Van elke methode 
behandel ik kort hoe deze tot stand is gekomen, 
welk doel deze behelst en hoe deze methode werkt. 
Bovendien onderzoek ik of het omliggende landschap 
een integraal onderdeel vormt van de methode.

2. Waarom vormen bestaande analyse-, 
waarderings-, en herbestemmingsmethodieken 
geen integrale methode voor de herbestemming 
van kloostercomplexen?

In de wetenschappelijke literatuur is een 
integrale methodiek voor de herbestemming van 
kloostercomplexen nog geen onderzoeksthema. Toch is 
uit de bestudering van deze literatuur wel af te leiden 
dat een dergelijke methode dringend nodig is. Om de 
ontwikkeling hiervan te bespoedigen, is het belangrijk om 
te weten waarom deze methode nog niet is ontwikkeld. 
Als integraliteit geen op zich zelf staand doel was in 
het bestaande onderzoek, zal dit ook niet terugkomen 
in deze methodes. De redenen hiervoor kunnen van 
elkaar verschillen, bijvoorbeeld de achtergrond van de 
maker of de tijdsperiode waarin de methode tot stand 
kwam. Voordat een integrale herbestemmingsmethode 
voor het kloostercomplex wordt ontwikkeld, is het van 
belang inzichten te verwerven in de reden waarom een 
dergelijke methode nog niet ontstaat. Op deze manier 
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kan men zich voorbereiden op eventuele obstakels, problemen 
of kansen die men tegen kan komen bij de ontwikkeling van een 
dergelijke methode.

3. Hoe kunnen bestaande analyse-, waarderings-, en 
herbestemmingsmethoden worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van een herbestemmingsmethode voor de 
kloostertuin?

Met de verworven inzichten uit de vorige twee onderzoeksvragen is 
er inmiddels een duidelijk beeld geschetst van de bestaande methoden 
en is meer inzicht verkregen waarom deze nog geen integrale 
methoden vormen. Deze onderzoeksvraag probeert de kennis van 
het bestaande onderzoek te gebruiken voor de ontwikkeling van een 
integrale herbestemmingsmethode. Onderdelen van deze op zich 
zelf staande methodes kunnen als component worden opgenomen 
in een integrale methode. De mate van integraliteit zal echter wel ten 
grondslag staan aan de selectie ervan.

4. Hoe kan de ontwikkelde herbestemmingsmethode worden 
toegepast op de kloostertuinen van de kloosters Hoogcruts en 
Wittem?

De ontwikkelde methode wordt uiteindelijk getoetst op twee case 
studies in de provincie Limburg. De kloostertuinen van Hoogcruts 
en Wittem bieden het decor voor de testfase van de methode. Door 
deze methode te testen in de dagelijkse praktijk zal blijken of deze 
nieuwe of betere inzichten biedt dan de bestaande methodes.

1.3 Bronnen en onderzoeksmethoden

De interdisciplinaire methode die wordt opgezet combineert 
methoden vanuit de landschapsgeschiedenis met tuingeschiedenis, 
cultuurgeschiedenis en tuin- en landschapsarchitectuur. Met deze 
integrale benadering wordt de verbinding gelegd tussen historische 
bronnen, literatuur, landschappelijke gegevens, cartografie en 
ontwerp. Deze aanpak komt voort vanuit mijn eigen kennis over 
landschapsgeschiedenis, landschapsarchitectuur en religieus 
erfgoed. De informatie is afkomstig van primaire- of secundaire 
bronnen. De primaire bronnen zijn de gegevens die ik zelf heb 
verzameld en/of bewerkt, zoals bijvoorbeeld archiefgegevens, 

gespreksresultaten of een GIS-analyse.22 De secundaire bronnen 
zijn de gegevens die door anderen zijn verwerkt, zoals de historische 
kaarten of de geanalyseerde literatuur. In deze paragraaf worden de 
verschillende gebruikte methoden in dit onderzoek kort beschreven. 
In tabel 1 worden ze specifieker uitgelegd en gekoppeld aan stappen 
in het onderzoek.

Literatuuronderzoek
Er is veel literatuuronderzoek uitgevoerd bij het vervaardigen 

van deze scriptie. Niet alleen bij het verzamelen van de nodige 
achtergrondinformatie over het onderwerp en het studiegebied, 
maar ook bij de analyse van bestaande publicaties over analyse, 
waardestelling en herbestemming van kloostertuinen. De literatuur 
is beschikbaar in boekvorm van uitgevers, diverse tijdschriften en 
beleidsmatige rapporten en uitgaven. Bij het bestuderen van de 
literatuur is zoveel mogelijk gelet op het verkrijgen van informatie 
die betrekking heeft op het onderzoeksdoel en de beantwoording 
van de onderzoeksvragen. Hiermee wordt eventuele uitwijding 
van het onderwerp voorkomen, met als gevolg een toegespitster 
eindresultaat.

Archiefonderzoek
De primaire bronnen zijn in dit onderzoek grotendeels afkomstig 

uit diverse archieven. De archieven van Erfgoedcentrum Nedelands 
Kloosterleven, Regionaal Historisch Centrum Limburg, Rijckheyt, 
Het Utrechts Archief en de huisbibliotheek van klooster Wittem zijn 
van groot belang geweest bij het verzamelen van informatie over de 
twee case studies. Met name de inventarissen van beide kloosters 
gaven veel informatie over de ontwikkeling van de desbetreffende 
kloostertuinen. Tabel 2 geeft een overzicht van de bezochte 
archieven en de daaruit geraadpleegde bronnen.

Cartografie
Het kaartmateriaal is in dit onderzoek gebruikt om de ontwikkeling 

van het landschap in kaart te brengen en daarbinnen de ontwikkeling 
van de twee kloostertuinen Hoogcruts en Wittem. Deze kennis 
was van belang om het landschap een integrale rol in het proces 
te laten spelen. De Ferrariskaart, Tranchotkaart, Topografische 
Militaire Kaarten (TMK) en Topografische Kaarten (TK) brengen de 
ontwikkeling van de kloosters vanaf de 18e eeuw tot heden in zicht. 

22  GIS is de afkorting voor geografisch informatiesysteem.



15

Onderzoeksstappen Aanpak Methoden
I Verkenning Het bepalen van de probleem- en vraagstelling en het 

vaststellen van de aanpak en methodiek.
• Literatuuronderzoek
• Verkennende gesprekken
• Opstellen plan van aanpak

II Achtergrondinformatie Het beschrijven van de ontwikkeling van de 
kloostertuin en het studiegebied van de twee case 
studies.

• Literatuuronderzoek
• Archiefonderzoek
• Cartografie
• Veldverkenning
• GIS-analyse

III Ontwikkeling methode Het analyseren van bestaande methodes, het 
vaststellen van de kennislacunes en het ontwikkelen 
van een eigen methode.

• Literatuuronderzoek
• Academisch wetenschappelijke artikelen
• Kritische reflectie op bestaand onderzoek
• Analyse van de referentiestudies
• Verkennende gesprekken
• Ontwikkeling eigen methode

IV Testfase Het testen van de ontwikkelde methode op de case 
studies.

• Literatuuronderzoek
• Archiefonderzoek
• Cartografie
• Beeldmateriaal
• Veldverkenning
• Toponomie

V Synthese Het reflecteren op het gebruik van de ontwikkelde 
methode, het vaststellen van de eindconclusie en een 
voorzet geven op eventueel vervolgonderzoek.

• Kritische reflectie
• Onderzoeksuitkomsten vaststellen
• Uitkomsten omzetten in aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek
VI Vervolgonderzoek Het combineren van bestaande 

herbestemmingsmethodes voor het kloostergebouw 
en de kloostertuin tot één integrale methode voor de 
herbestemming van het kloostercomplex.

• Literatuuranalyse
• Verkennende gesprekken
• Opstellen plan van aanpak

Voor de ontwikkeling van het landschap is met name gekeken naar 
landgebruik, verkaveling, bodem, geomorfolgie en infrastructuur. 
Voor de ontwikkeling van de kloostertuinen is gekeken naar de 
indeling van de tuin en het landgebruik in de directe omgeving van 
het klooster.

Beeldmateriaal
Het beeldmateriaal is een verzamelterm voor schilderijen, schetsen, 

ontwerpen, prenten en foto’s die een visueel beeld schetsen van 
een object, proces, situering of omgeving. Elk van deze typen beeld 
zijn geen letterlijke weergave van de werkelijkheid. Zelfs foto’s tonen 
enkel een selectie van momenten die de fotograaf wilde delen. 

Desondanks zijn de foto’s betrouwbaarder dan de overige bronnen, 
omdat ze een directe werkelijkheid tonen. Een schilderij, schets of 
tekening is daarentegen slechts een bewerkte weergave van de 
werkelijkheid.

Veldonderzoek
Voor de twee case studies is veldonderzoek uitgevoerd. Hierbij is 

het desbetreffende gebied bezocht en specifiek gelet op aanwijzingen 
die kunnen bijdragen aan het reconstrueren van de ontwikkeling 
van de twee kloostertuinen. Voor het voormalig klooster Hoogcruts 
heb ik de voormalige kloostertuin bezocht. Ik heb hier gelet op de 
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nog aanwezige aanwijzigen die bijdragen kunnen leveren aan het 
onderzoek. In het geval van Hoogcruts waren deze aanwijzingen 
schaars, omdat het klooster al enkele decennia is verwaarloosd. 
De kloostertuin van Wittem bezit daarentegen nog veel informatie, 
waarbij het van belang is de verschillende tijdlagen in de tuin te 
destilleren. Ik heb beide tuinen meerdere malen bezocht, om zo een 
goede indruk te krijgen van de tuinen in de verschillende jaargetijden 
en de huidige ontwikkeling van de kloostertuinen van dichtbij mee te 
maken.

Referentiestudies
Het grootste gedeelte van dit onderzoek is methodisch van aard, 

waarbij de afstand tot de praktijk ver weg is. Om de balans tussen 
theorie en praktijk in dit onderzoek niet te verliezen heb ik vier 
referentiestudies geanalyseerd. Van vier religieuze tuinen is het 
herbestemmingsproces onderzocht, om hieruit lessen te halen die 
gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van een eigen methode. 
Bij de selectie van deze vier referentiestudies is gekeken naar 
ligging, oude functie, nieuwe functie, opdrachtgever en uitvoerder. 
Door uiteenlopende casussen te kiezen heb ik geprobeerd een zo 

breed mogelijk veld te bestrijken.

Raadpleging deskundigen
Voor dit onderzoek heb ik met meerdere mensen uit het veld 

gesproken om inzicht te krijgen in de huidge stand van zaken omtrent 
het herbestemmen van kloostertuinen. Vaak werd de verworven 
informatie niet direct gebruikt als bron in het onderzoek, maar hielp 
het me wel om het onderzoek naar een hoger niveau te tillen. In de 
verkennende fase heb ik contact gezocht met Marga Arendsen van 
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven en Tini Brugge, in haar 
functie als zelfstandig adviseur voor kloostertuinen. Beiden gaven 
mij inzicht in de huidige hiaten van het veld en tips voor het opzetten 
van een onderzoeksmethodiek. Vanuit de RCE ben ik niet alleen 
bijgestaan door mijn twee stagebegeleiders Albert Reinstra en 
Natascha Lensvelt, maar ook door Jan van ’t Hof die aan het begin 
van deze eeuw onderdeel was van de Werkgroep Kloostertuinen. 
Alledrie gaven ze inzichten over het historische onderzoek en de 
waardestelling van kloostertuinen. Tussentijds heb ik contact gehad 
met Carla Oldenburger die in haar werk veel bezig is met het 
historisch onderzoek van kloostertuinen en tevens onderdeel was 

Archief Inventaris Materiaal
Huisbibliotheek Wittem (HW) Kronieken van de Redemptoristen Bevat anekdotes over het verblijf van de 

Redemptoristen in het klooster sinds de negentiende 
eeuw.

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK) Redemptoristen (AR-P039) Bevat het Huisarchief van klooster Wittem, het 
Bestuursarchief van de Redemptoristen en 
beeldmateriaal van de kloostertuin van Wittem.

Het Utrechts Archief (HUA) Bestuur Franciscanen Nederland (522) Tekst- en beeldmateriaal uit de tijd dat de Franciscanen 
in Hoogcruts gehuisvest waren.

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) Klooster Hoog-Cruts te Noorbeek/Slenaken 1512-1803 
(14.D057)

Huisarchief van het klooster ten tijde van de 
Sepulchrijnen.

Tekeningen-, prenten- en kaartencollectie RAL (18.BC) Kaartmateriaal over de omgeving van het klooster 
Hoogcruts.

Gemeente archief Noorbeek 1933, 1941-1981, 1984 
(30.012)

Correspondentie tussen de eigenaren van het klooster 
en de gemeente Noorbeek.

Stichting Culturele Raad Limburg (CRL) te Maastricht 
1945-1989 (EAN_1004)

Correspondentie tussen de eigenaren van het klooster 
en de CRL.
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van de Werkgroep Kloostertuinen. Voor de referentiestudies heb ik 
contact gezocht met Wilfried Timmers van kloosterdorp Steyl, die 
mij meer kon vertellen over de dagelijkse gang van zaken rondom 
het instandhouden van een kloosterdorp dat nog religieus in gebruik 
is. Ten slotte heb ik gesproken met de eigenaren van de kloosters 
Hoogcruts en Wittem, die mij inzicht gaven in de lokale problematiek 
rondom het herbestemmen van de kloostertuinen.

1.4 Leeswijzer

De opbouw van het onderzoek is gebaseerd op de drie onderdelen 
analyse, waardestelling en herbestemming. Alvorens deze aspecten 
worden behandeld, wordt enige achtergrondinformatie gegeven 
over het onderwerp kloostertuinen en het studiegebied van de 
twee detailstudies in de hoofdstukken twee en drie. Hoofdstukken 
vier, vijf en zes behandelen respectievelijk analyse, waardestelling 
en herbestemming. Van ieder onderwerp zal de huidige stand van 
zaken en de kennislacunes worden besproken, om vervolgens tot de 
ontwikkeling van een eigen methodiek of aanbevelingen te komen. 
De nieuw ontwikkelde herbestemmingsmethodiek wordt vervolgens 
getoetst in de twee case studies in Hoogcruts en Wittem. In het 
laatste hoofdstuk zal een reflectie worden gegeven op de toepassing 
van de herbestemmingsmethodiek in de praktijk en dit zal uiteindelijk 
leiden tot een conclusie en aanbevelingen voor de ATRE.

1.5 Definities

Klooster
Het woord ‘klooster’ komt van het Latijnse woord claustrum, wat 

‘afsluiting, muur, of datgene waardoor iets wordt af- of ingesloten’ 
betekend.23 Van Dale omschrijft een klooster als enerzijds een 
‘gemeenschap van monniken of nonnen’ en anderzijds als ‘het 
gebouw’.24 In een klooster leven kloosterlingen in een gemeenschap 
en zijn onderling verbonden door de eed die zij hebben afgelegd. 
Dit zijn vaak plechtige geloften van armoede, kuisheid en 
gehoorzaamheid. Een dergelijke gemeenschap beperkt zich vaak 
niet tot één enkel klooster, maar kan zich globaal verspreiden en 

23  F. Muller, E.H. Renkema. Koenen Woordenboek. Latijn-Nederlands , 
(Utrecht/Antwerpen: Koenen Woordenboeken, 2006), 154.
24  W.Th. de Boer, M.P. de Smit. Van Dale pocketwoordenboek 
Nederlands , (Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv, 2003), 213.

vele kloosters omvatten. Het leven van de kloosterling speelt zich 
daarentegen af binnen de muren van het klooster. De belangrijkste 
functies van het kloosterleven, religie en studie, werk en recreatie 
vinden er plaats. Dit leidt tot een ensemble van verschillende 
gebouwen en groene ruimten die samen het klooster vormen.25

In dit onderzoek wordt met het woord ‘klooster’ te allen tijde het 
kloostercomplex bedoeld dat vaak bestaat uit meerdere gebouwen, 
bijgebouwen, een tuin en agrarische gronden. Wanneer ik enkel 
over het gebouw, de tuin of de agrarische gronden spreek, wordt 
dit respectievelijk aangeduid met kloostergebouw, kloostertuin of 
kloosterlandschap.

Orde of congregatie
Kloostergemeenschappen zijn in te delen in twee groepen op basis 

van hun stichtingsjaar. Een orde verwijst naar een gemeenschap die 
al voor 1550 is gesticht. Een congregatie is een gemeenschap die 
na 1550 is opgericht, deze zijn over het algemeen minder streng in 
de geloofsleer en meer gericht op de buitenwereld.26

Daarnaast is er ook nog het verschil tussen contemplatieve en 
actieve gemeenschappen. Contemplatieve gemeenschappen zijn 
beschouwend van aard, actieve gemeenschappen richten zich op het 
werken in de wereld. Wanneer gemeenschappen zowel contemplatief 
als actief zijn, heten ze gemengd. De gemeenschappen leven over 
het algemeen strikt gescheiden naar geslacht.27

25  RCE, 2013, 16.
26  Ibidem.
27  Ibidem.
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De kloostertuin is door de eeuwen heen onderhevig geweest 
aan allerlei veranderingen. Deze wijzigingen komen voort uit 
maatschappelijke, culturele en religieuze hervormingen. Voor 
het maken van een analyse-, waarderings-, en herbestemming-
smethode voor kloostertuinen, is nadere bestudering van het 
begrip kloostertuin en de ontwikkeling van de kloostertuin een 
vereiste. De aanleg van een kloostertuin ontstond uit de be-
hoefte naar zelfvoorzienendheid en ontwikkelde zich door de 
eeuwen heen naar een recreatieve functie. Kantelpunt hierin 
was de Reformatie, waarin vele kloosters werden gesloten en 
het kloosterleven verboden. Hierna zouden niet alleen de kloost-
ergemeenschappen een ontwikkeling doormaken, maar vonden 
er ook ruimtelijke veranderingen plaats binnen het klooster-
complex. Hier volgt een beschrijving van de verschillende tui-
ntypen binnen een kloostertuin, gevolgd door de ontwikkeling 
van de kloostertuin vanaf het ontstaan ervan tot aan het heden.

 

2.1 Begripsverkenning

Binnen de literatuur wordt de kloostertuin gezien als een 
verzamelbegrip voor verschillende typen tuinen die zich binnen of 
bij het kloostercomplex bevinden. Over het algemeen leggen de 
definities de nadruk op de verschillende functies die een kloostertuin 
kan hebben en die samenhangen met de verschillende onderdelen 
van een kloostertuin.1 Zo omschrijft Van ’t Hof de kloostertuin ‘als 
een nabij een klooster gelegen ruimtelijk begrensd terrein voor 
religieuze, recreatieve, esthetische en economische doeleinden, 
inclusief de hierbij behorende structuren, gebouwen en objecten. De 
twee belangrijkste eigenschappen zijn (1) de beslotenheid en (2) de 
mengeling van economie, religie en recreatie.”2 

De definitie benadrukt dat het gaat om een nabij een klooster 
gelegen terrein. De relatie tussen kloostergebouw en kloostertuin 
is belangrijk, omdat ze samen één ensemble vormen. Vooral in 
oude kloosters in deze relatie nog heel sterk aanwezig, doordat het 
pandhof hier vaak wordt omgeven door het kloostergebouw. Deze 
vormde het centrum van het kloosterleven. Ook de omgrenzing is 

1  T. Brugge. Geheimen uit de kloostertuin. Tuinbeleving als inspiratiebron 
, (Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2006), 10.; J.C. van ’t Hof. Verslaglegging 
werkgroep kloostertuinen op 6 november 2000.
2  J.C. van ’t Hof. Tuintje draaien. Over historische kloostertuinen , 
(Monumenten, 2002, 9), 16.

een belangrijk element. Deze komt vaak tot stand door middel van 
hoge muren, hagen of hekwerken. Het begrip terrein moet in deze 
definitie ruim worden opgevat. Door de vele functies van de tuin 
konen ook waterpartijen zoals vijvers, waterlopen en grachten tot 
het terrein behoren.3

In dit onderzoek wordt deze integrale definitie van Van ’t Hof 
aangehouden en worden in de begripsverkenning vijf belangrijke 
onderdelen van de kloostertuin verkend: 1. het pandhof; 2. 
de nutstuinen; 3. het kloosterpark; 4. de begraafplaats; 5. het 
kloosterlandschap. Ieder van deze onderdelen wordt beschreven 
in hun oorspronkelijke vorm, de eventuele ontwikkeling die ze 
daarna hebben doorgemaakt wordt behandeld in Hoofdlijnen in de 
ontwikkeling van de kloostertuin (§ 2.2).

Het pandhof
Aben & De Wit beschrijven het pandhof als een hortus 

contemplationis, oftewel een tuin der beschouwing. Van alle 
typen tuinen is deze doorgaans de kleinste en enkel bedoeld voor 
contemplatie. Kenmerkend voor deze tuin is dat het klooster er 
rondom wordt georganiseerd. De kloostergang begrenst de tuin en 
vormt de overgang naar het klooster. Zij wordt gevormd door pilaren 
die de monniken moeten beschermen tegen regen wanneer ze in 
de kloostergang lopen of zitten. Slechts op enkele plekken in de 
kloostergang is er toegang tot het pandhof zelf.4 De hemel vormt het 
plafond van de tuin.5

Vanaf de negende eeuw ontstonden de eerste kloosters met 
pandhof. Deze brachten licht, veiligheid, overzicht, koelte, schaduw 
en vruchtbare grond te midden van de ongetemde natuur. Naast 
de hortus contemplationis waren ook horti catalogi nodig om 
de zelfvoorzienendheid te bewerkstelligen.6 Deze horti catalogi 
waren de kruiden- en medicinale tuinen, welke in subparagraaf De 

3  N. Wijnhoven. Werkgroep Kloostertuinen opgericht , (Sint Aegten: 
kroniek 4, 2001), 15.
4  F. Crisp. Medieval Gardens , (New York: Hacker Art Books, 1979), 
93-94.
5  R. Aben, S. de Wit. De omsloten tuin. Geschiedenis en ontwikkeling 
van hortus conclusus en de herintroductie ervan in het hedendaagse 
stadslandschap , (Rotterdam: Uitgeverij 010, 1998), 38.
6  Ibidem, 49.
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nutstuinen verder worden behandeld.

Het pandhof, als representatie van het Hof van Eden, werd vaak in 
vier gedeelten opgesplitst en had een fontein in het midden. Tussen 
de vier gedeelten lagen twee kruisende paden, die de tastbare 
connectie met God en het eeuwige leven representeerden. Het 
pandhof werd niet rijkelijk beplant met bloemen en planten, maar 
slechts een enkele symbolische plant kreeg een plek.7

De nutstuinen
De nutstuinen voorzien in het levensonderhoud van het klooster. 

Ze ontbreken dus vrijwel bij geen enkel klooster en liggen vaak 
binnen de ommuring of vlak daarbuiten.8 De nutstuinen zijn onder 
te verdelen in verschillende typen tuinen, zoals bijvoorbeeld de 
(medicinale) kruidentuin, groentetuin of boomgaard.9 Ook een 
boerderij maakt vaak onderdeel uit van de nutstuinen en zorgt voor 
vlees en eieren. Kippen, varkens, runderen worden gehouden en 
vis wordt gekweekt.10 Door de eeuwen heen hebben deze tuinen 
verschillende typen vormgeving gekend, voortkomend uit de 
verscheidenheid aan congregaties en/of ordes.11

De nutstuinen, ook wel hortus catalogi genoemd, werden 
oorspronkelijke gekenmerkt door begrenzing en ordening. Ze 
deden dienst als een soort catalogus, waarin allerlei plantensoorten 
werden tentoongesteld. Iedere plantensoort werd afgezonderd om 
haar visueel en productietechnisch het beste tot haar recht te doen 
komen. Elke tuin werd omgrensd door een hekwerk of omheining, 
om de planten te beschermen tegen wind, kou, plunderaars en wilde 
dieren.12

De vormgeving van de tuinen bestond voornamelijk uit rechthoekige 
bedden, waarbij het aantal en de oriëntatie afhing van de functie. 

7  G. Bakker. Apell , (Ter Apel: Stichting Museum-Klooster Ter Apel, 1985), 
106.; F. Crisp. Medieval Gardens , (New York: Hacker Art Books, 1979), 
93-94.
8  Van ’t Hof, 2002, 16-21, 17.
9  Crisp, 1979, 94-100.
10  Van ’t Hof, 2002, 19.
11  Crisp, 1979, 94-100.
12  Aben, 1998, 44-46.

De medicinale kruidentuin bestond uit acht langwerpige bedden 
die noord-zuid georiënteerd lagen. Rondom deze bedden lagen 
nogmaals acht bedden aan de voet van de omheining. De groenten- 
en kruidentuin bestond uit achttien noord-zuid georiënteerde 
bedden. Deze bedden werden vaak opgehoogd en afgezet met 
houten planken of randen van stenen.13 Door de eeuwen heen werd 
de vormgeving en de indeling van deze nutstuinen steeds verder 
losgelaten en kwam daar een vrijere vormenkeus voor in de plaats. 
Er werden kassen toegevoegd, zodat exotische planten als palmen 
en druiven konden worden gekweekt.14

Het kloosterpark
Het kloosterpark ontstond in de negentiende en twintigste eeuw 

na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Overal 
in Nederland werden nieuwe kloosters gebouwd door minder 
beschouwelijke ordes, omgeven door kleur-, soorten- en vormenrijke 
tuinen en parken. Deze zijn meestal uitgevoerd in gardeneske 
landschapsstijl, waarbij de Maria-verering en de kruisgang een 
belangrijke rol spelen.15 Er is sprake van een gardeneske stijl 
wanneer de tuin voornamelijk als expositieruimte wordt gebruikt voor 
exotische planten, waarbij de aankleding bewerkelijk en gekunsteld 
is. Kenmerken voor dergelijk gebruik van de stijl zijn bijvoorbeeld 
een kunstig hekwerk of exoten die op een onnatuurlijke manier in de 
tuin zijn geplaatst.16

Recreatie en devotie zijn de belangrijkste functies van het 
kloosterpark. Recreatie vond plaats door middel van wandelingen door 
de tuin of door te sporten op een sportveld binnen de kloostermuren. 
Soms werden grote vijvers gebruikt om op te varen of schaatsen. 
Devotie vond plaats in zowel het kloostergebouw als de kloostertuin. 

13  C.S. Oldenburger-Ebbers. Architectuur en beplanting van 
middeleeuwse tuinen in Tuinen in de Middeleeuwen , (Hilversum: Uitgeverij 
Verloren, 1992), 93-94.
14  Van ’t Hof, 2002, 18-19.
15  C. Oldenburger. Kloostertuinen: verleden, heden, toekomst , http://
www.historischetuinen.nl/oldenburgers/pdf/2008KloostertuinenKNOB.pdf, 
31 mei 2015.
16  A.M. Backer, E. Blok, C. Oldenburger-Ebbers. De natuur bezworen. 
Een inleiding in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en 
landschapsarchitectuur van de middeleeuwen tot het jaar 2005 , 
(Rotterdam: Uitgeverij De Hef publishers, 1998), 36.
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Daarbij is het onderscheid tussen devotie voor kloosterlingen zelf 
of voor de bezoeker van een klooster erg belangrijk. Bezoekers 
konden vaak deelnemen aan een bedevaart of processie, of konden 
een apart gedeelte van de kloostertuin bezoeken. Kloosterlingen 
brevierden, oftewel al mediterend lopen, alleen of in groepen door 
de tuin (afb. 19).17

De begraafplaats
De begraafplaats staat symbool voor het Paradijs en vormt al 

sinds het ontstaan van de kloostertuin een onderdeel ervan.18 De 
overleden broeders of zusters vinden hier hun laatste rustplaats, en 
de levenden brengen een bezoek of vinden een plek voor reflectie. 
Binnen de kloostermuren is de dood een triompf op het leven, ook wel 
een promotie naar een nieuw leven. Juist vanwege deze instelling 
wordt de dood dus niet weggestopt, maar neemt een centrale 
plek in de tuin in. De grafmonumenten in de vorm van kruisen zijn 

17  Van ’t Hof, 2002, 19.
18  S. Landsberg. The Medieval Garden , (London: Britisch Museum Press, 
1995), 36.

uniform, om de gelijkheid van ieder persoon in de ogen van God 
te representeren (afb. 18).19 Oorspronkelijk werd de begraafplaats 
versierd met bomen, bloemen en fonteinen.20 Zij werd begrensd door 
een muur of hagen en verspreid over de tuin stonden fruitbomen en 
struiken.21 Qua beplanting waren hier enkel rode rozen en cyclamen 
te vinden. Deze symboliseren respectievelijk het martelaarschap en 
de ‘bloedende non’ in herinnering aan het leed van de Heilige Maagd 
Maria.22

Begraafplaatsen zijn er in allerlei soorten en vormen, soms werden 
ze groot en monumentaal opgezet of bewust opgenomen in de 
gekozen aanleg, soms was er een relatief willekeurige plek gekozen 
of vormde de begraafplaats de beëindiging van een belangrijke 
structuurlijn in het tuinontwerp.23 In sommige kloosters ligt de 
begraafplaats in het pandhof, om zo het leven en het sterven dicht 
bij elkaar te houden.24

Het kloosterlandschap
Onder het kloosterlandschap vallen alle landerijen en gronden 

die in het bezit van het klooster zijn. Deze gronden zorgen 
voor het levensonderhoud en het inkomen van het klooster. 
Het kloosterlandschap heeft enkel economische doeleinden, 
in tegenstelling tot de pandhof en het kloosterpark.25 Door de 
werkzaamheden op de gronden hadden de kloosterlingen een grote 
invloed op het landschap. Met behulp van diverse technieken waren 
zij in staat slechte gronden om te zetten in vruchtbare gronden en zo 
het aanzicht van het landschap te veranderen.26

19  M. Hales. Monastic gardens , (New York: Stewart, Tabori & Chang, 
2000), 120-124.
20  T. McLean. Medieval English Gardens , (Londen: Collins, 1981), 32.
21  Crisp, 1979, 95.
22  Hales, 2000, 120-124.
23  Van ’t Hof, 2002, 20-21.
24  Brugge, 2006, 109.
25  J. Bond. Monastic landscapes , (Stroud: Tempus Publishing Ltd, 2004), 
12-13.
26  P. Meyvaert. The Medieval Monastic Garden in Medieval Gardens , 
(Washington D.C.: Dumbarton Oaks, 1986) 23-53, 45.
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2.2 Hoofdlijnen in de ontwikkeling van de kloostertuin

De eerste christelijke tuinen in de Romeinse Tijd
De relatie tussen het Christendom en tuinkunst is zo oud als de 

religie zelf. Al in het Oude Testament werd gesproken van de Tuin 
van Eden. God schiep deze tuin voor zichzelf en creëerde vervolgens 
Adam en Eva om hier met hen in te lopen. Hij liet Adam zelfs alle 
bomen en planten in de tuin benoemen. Maar toen Adam en Eva 
werden verbannen uit dit Paradijs, werden zij verplicht om de aarde 
te cultiveren met het zweet op hun voorhoofd. Historische tekeningen 
tonen Eva vaak met een schoffel of spinrokken en Adam met een 
spade (afb. 20). Vanaf dat moment was het doorgaans de man die 
het land bewerkte om in leven te blijven. De meest goddelijke manier 

om dit te doen was tuinieren, omdat dit verwees naar het Paradijs 
dat de mens ooit met God had gedeeld. Tuinieren werd hierdoor een 
geschikte handeling voor christelijke monniken en nonnen.27

De eerste christelijke tuin werd aangelegd en beheerd door 
Egyptische monniken in de derde eeuw na Christus. Zij leefden 
afgezonderd in een zelf gemaakte hut met een omheind stuk grond 
waarop enkele planten groeiden. Men leefde in deze tijd met name 
van rauwe groenten, waardoor deze tuinen meer het karakter 
hadden van een groentetuin. Desondanks waren in sommige tuinen 
ook fruitbomen aanwezig.28

27  McLean, 1981, 13.
28  Ibidem.; Meyvaert, 1986, 25.
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In vierde eeuw na Christus stichtte St. Antonius het 
eerste christelijke klooster in Fayum (Egypte), dat 
bestond uit een verzameling van verspreide cellen. 
De monniken leefden op het ritme van gebed en werk 
in de vorm van tuinieren. Later heeft St. Antonius zijn 
monniken bijeen gebracht op één plek, maar deze 
verkozen ervoor om in aparte cellen te blijven leven.29 
In de vierde eeuw introduceerde de Egyptische monnik 
Pachomius het leven in een gemeenschap, omdat hij 
geloofde dat het christelijke klooster-ideaal het beste 
kon werd bereikt wanneer men samen leefde, dezelfde 
kleren droeg, hetzelfde eten at en sliep in dezelfde 
ruimte. Pachomius voerde ook als eerste de fysieke 
kloostermuur in om het kloosterleven te beschermen 
van de heidense omgeving. Met het introduceren van de 
kloostermuur schiep Pachomius de eerste ommuurde 
kloostertuin, waarbinnen zich een groentetuin en 
boomgaard bevond.30 

Na St. Antonius en Pachomius werden de eerste 
kloosters vanaf de vijfde eeuw gebouwd.31 Dit waren niet 
meer dan vierkante gebouwen die tussen de Romeinse 
villa’s stonden. Het waren zelfvoorzienende boerderijen 
met moestuinen, bloementuinen en bomen rondom 
het huis. Kenmerkend was het atrium, deze lag in het 
midden van de boerderij omringd door een zuilengalerij 
en bezat een fontein.32

De zelfvoorzienende kloostertuin in de 
Middeleeuwen

Nadat het Romeinse Rijk was gevallen, werd Europa het 
decor voor vele veldslagen, oorlogen en rondtrekkende 
barbarenstammen. Handel drijven werd hierdoor vrijwel 
onmogelijk, met als gevolg dat de bevolking wegtrok uit 
de steden en verhuisde naar het platteland. Na eeuwen 

29  McLean, 1981, 14.
30  Meyvaert, 1986, 26-27.
31  Aben, 1998, 49.
32  McLean, 1981, 15-16.
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van gedwongen zwerven werd eigen grond een belangrijk bezit en 
gingen steeds meer mensen akkers, weilanden en tuinen aanleggen. 
Gedurende de Vroege Middeleeuwen probeerde de samenleving 
structuur aan te brengen in deze chaotische periode. De Kerk was 
op dat moment de enige instelling die in staat was de oudheid 
te overleven en een nieuwe start te maken in de Middeleeuwen. 
Zij bestreed de chaotische samenleving met streng religieuze 
opvattingen over moraal en plicht, die zich uitten in een vernieuwing 
van de arbeidsethos en de ordening van tijd en ruimte.33

Deze vernieuwing ontwikkelde zich met name vanuit de kloosters, 
die de rustpunten in deze samenleving vormden. In 529 schreef de 
Italiaanse monnik Benedictus zijn beroemde kloosterregel Regula 
monachorum, waarin hij het belang benadrukte van gastvrijheid, 
medische hulp, scholing en aalmoes.34 Met de komst van Regula 
monachorum ontstonden het pandhof en de nutstuinen als vaste 
onderdelen in het kloostercomplex.35 Benedictus zorgde met zijn 
leefregel ervoor dat arbeid en contemplatie gelijk werden gesteld. 
Hierdoor kon de kloostertuin voor beide doeleinden worden gebruikt 
en werd deze los gemaakt van het idee dat de tuin alleen diende 
voor de arbeid van de monnik.36 De beperkte handelsmogelijkheden 
hadden er intussen voor gezorgd dat de kloosters zelfvoorzienend 
moesten zijn, met als een gevolg de ontwikkeling van een breed scala 
aan tuinen. Deze boomgaarden, begraafplaatsen, kruidentuinen, 
bloementuinen, groentetuinen en het pandhof representeerden 
samen het landschap binnen het kloostercomplex.37 Kloostertuinen 
gingen onderdeel uitmaken van kloostercomplexen waarin regelmaat 
centraal stond. Ze waren functioneel en contemplatief opgezet; 
bedoeld voor beschouwing en zelfvoorzienendheid.38

Vanuit de Middeleeuwen zijn er geen afbeeldingen of schilderijen 
van kloostertuinen overgeleverd. Slechts twee bronnen geven meer 
informatie over kloostertuinen in deze periode en zijn dus bruikbaar 

33  Aben, 1998, 22.
34  Ibidem, 22-23.
35  Ibidem, 22; Landsberg, 1995, 34.
36  Aben, 1998, 22-23.
37  Ibidem, 22-23 ;  Landsberg, 1995, 21.; T. Turner. Garden history; 
philosophy and design 2000 BC - 2000 AD , (Oxon: Spon Press, 2005), 
109-110.
38  Turner, 2005, 122.

voor dit onderzoek.39 De oudste van de twee is de plattegrond van 
het klooster Sankt Gallen in Zwitserland. Het dateert waarschijnlijk 
uit 820 en is de oudst bewaard gebleven kaart van een kloostertuin 
(afb. 22). De situatie op de plattegrond heeft nooit echt bestaan, 
maar vormde een modelplan voor nieuw te bouwen Benedictijner 
kloosters. Op deze kaart zijn zowel het pandhof, de nutstuinen, de 
begraafplaats, als het kloosterpark te zien. Het pandhof ligt centraal 
in de kloostertuin en is onderverdeeld in vier segmenten. In het 
midden staat een jeneverbesstruik, de vier gedeelten zijn beplant 
met gras of bloemen. Dit ontwerp symboliseert het Heilige Kruis en 
de vier rivieren van Eden. De altijd groene jeneverbes staat voor de 
boom van het leven en daarmee indirect voor het Paradijs. Daarnaast 
heeft zij een liturgische taak. De begraafplaats ligt ten zuiden van 
het ziekenzaal en is ingericht met fruitbomen en een kruis in het 
midden. De graven van de monniken liggen tussen deze bomen. 
Naast de begraafplaats ligt de nutstuin waar allerlei groenten in 
achttien parallelle bedden groeien. Het kloosterpark wordt op deze 
plattegrond vertegenwoordigd door de twee maanvormige stukken 
die bij de kerk horen. Deze worden aangeduid als Paradijs en zijn 
omsloten plekken waar men kon mediteren en bidden. Ze werden 
beplant met bloemen.40

Het tweede document is het Latijnse gedicht Liber de cultura 
hortorum ook wel bekend als de Hortulus geschreven door de monnik 
Walafrid Strabo (809-849). Dit gedicht werd door hem opgedragen 
aan Grimald, de abt van Sankt Gallen, die zijn leermeester was in de 
naburige abdij van Reichenau. Dit gedicht van 444 regels geeft veel 
inhoudelijke kennis over het kweken van planten.41 Walafrid Strabo 
was een monnik in de orde van de Benedictijnen. Zij verspreidden 
niet alleen het christelijke geloof, maar brachten ook kennis over 
planten en geneeskunde mee. Walafrid maakte een gedicht over 
een kloostertuintje, waarin hij 24 geneeskrachtige planten en het 
werken in de tuin bezong.42 

39  C. Thacker. Tuinen door de eeuwen heen , (Amsterdam: Ploegsma 
Amsterdam, 1979), 81.; Aben, 1998, 50.
40  Kruidentuincommissie van het Nederlands Openluchtmuseum. 
Hortulus; de kloostertuin van Walafried Strabo. Warnsveld: Uitgeverij Terra 
Lannoo BV, 2004, 48-50.; McLean, 1981, 15-18.; Meyvaert, 1986, 28.; 
Thacker, 1979, 81.; Turner, 2005, 124-125.
41  Thacker, 1979, 81.
42  Kruidentuincommissie van het Nederlands Openluchtmuseum, 2004, 
45.
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Beide documenten geven aan hoever de ontwikkeling 
van de kloostertuin op zijn minst was. Daarnaast geven 
zij een indicatie van hoe een kloostertuin er in deze 
periode heeft uitgezien. Omdat beide documenten 
een weergave zijn van de maker, is de onzekerheid 
hierin erg groot. Vermoedelijk was de kloostertuin 
een verzameling van verschillende typen tuinen die 
de zelfvoorzienendheid van het klooster moesten 
verzorgen. Dit geldt niet alleen op het gebied van 
voedsel, maar ook voor de geneeskunde. Planten 
met geneeskundige krachten werden gekweekt in de 
kloostertuin om zieke monniken te behandelen.

De samenleving ging zich pas vanaf de Hoge 
Middeleeuwen ontwikkelen, na het uiteenvallen van 
het rijk van Karel de Grote. Waar de maatschappelijke 
structuur eerst rondom kastelen en kloosters gebouwd 
was, ontwikkelde zich geleidelijk een christelijke 
samenleving in een wereld van ridders en koningen. 
Vanaf de tiende eeuw groeide de economie, verdubbelde 
de bevolking en namen de handel en landbouw een 
grote vlucht dankzij nieuwe productietechnieken. Steden 
en dorpen werden uitgebreid en op tal van plekken 
werden grotere kerken gebouwd. De samenleving 
transformeerde richting de Late Middeleeuwen naar 
een stedelijke samenleving.43 De steden waren toen 
uitgegroeid tot internationale handelscentra. Kloosters 
groeiden uit tot rijke complexen met landerijen en tuinen, 
waarin spiritualiteit en Romaanse kunst de boventoon 
voerden.44 Binnen de kloostermuren kregen monniken 
steeds vaker hun eigen privétuin. Ze waren door hun 
kennis, opleiding en vaardigheden inmiddels uitgegroeid 
tot goede tuinders, boeren en fabrikanten. Dit zorgde 
ervoor dat de kloosters ook in slechte tijden konden 
overleven. Onder elke omstandigheid wisten monniken 
voldoende voedsel te verbouwen om iedereen te voeden. 
Hun kennis over verschillende klimaattypen, bodems en 
plantensoorten moet dus groot zijn geweest.45 Door de 

43  Aben, 1998, 23-24.
44  Ibidem, 23.
45  Meyvaert, 1986, 31.
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schenking van legaten bleven de kloosters groeien.46 Door deze 
rijkdom waren ze in staat voldoende grond te bemachtigen om in 
hun behoeften te voorzien. Deze grond werd door de kloosterlingen 
zelf ontgonnen en klaargemaakt om gewassen op te telen.47

Aan het eind van de Middeleeuwen ontstaat er in de samenleving 
een twijfel over het tot dan toe geldende Goddelijke model. Sinds 
de val van het Romeinse Rijk werden tuinen beschouwd als een 
Paradijs ten midden van de samenleving gecreëerd door God. Door 
de groeiende welvaart ontstond de twijfel of de mens niet zelf in staat 
was het Paradijs op aarde te creëren. Voor de Middeleeuwse mens 
waren God en natuur niet langer één en verdween de mystieke sfeer 
rondom de natuur. De Gotische tuin kwam hiervoor in de plaats, 
waarin zintuigelijke en geometrische elementen terugkwamen in 
het ontwerp. In deze tuinen stond de goddelijkheid van de mens 
centraal, wat zich uitte in geometrie. Dit gold niet alleen voor de 
tuinarchitectuur, maar werkte ook in de architectuur door.48

De transformatie naar een recreatieve tuin na de Reformatie
De honderden kloosters die Nederland in de Late Middeleeuwen 

nog bezat, namen na de Reformatie sterk in aantal af. Na de Alteratie 
in 1578 werden er niet of nauwelijks nog nieuwe kloosters gebouwd. 
In 1594 vond de officiële overgang plaats naar de Gereformeerde 
staatsgodsdienst, waardoor een groot deel van de kloosters moest 
sluiten. In steden werden kloosters vaak hergebruikt als school of 
ziekenhuis, maar op het platteland werden ze afgebroken om het 
bouwmateriaal opnieuw te kunnen gebruiken.49 

In de zeventiende en achttiende eeuw zijn ondanks het officiële 
verbod op het kloosterleven nog enkele kloosters in werking 
gebleven. Vanuit verschillende bronnen wordt duidelijk dat in de 
zeventiende eeuw de kloostertuinen neigden naar symmetrie en 
classicisme, voortkomend uit de groeiende macht van de mens over 
natuur. In de achttiende eeuw tonen enkele bronnen kloostertuinen 
die tuinhistorisch passen in de Frans classicistische stijl van die 

46  Turner, 2005, 125.
47  P. Bonnechere, O. de Bruyn. Het bezielde landschap. Tuinen als 
spiegels van de westerse cultuur , (Antwerpen: Mercatorfonds, 1998), 155.
48  Aben, 1998, 71-72.
49  Bakker, 1985, 20.

tijd.50 Pas na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
werden er weer op grote schaal nieuwe kloosters gebouwd, waarin 
tuinen en parken naast een contemplatief en functioneel karakter 
ook recreatieve en decoratieve functies krijgen. Kloostertuinen van 
minder beschouwelijke ordes worden uitgebreid met recreatietuinen, 
bloementuinen, devotieparken en wandelparken.51 Deze kleur-, 
soorten- en vormenrijke tuin en parken worden vaak aangelegd in 
gardeneske landschapsstijl.52 Een van de eerste voorbeelden van 
een dergelijke aanleg is de kloostertuin van Wittem, die later in dit 
onderzoek wordt behandeld als case study.53 Sommige kloosters 
werden in een bestaand landhuis of kasteel gevestigd. In deze tuinen 
zijn vaak nog oude lanenstelsels te herkennen of is er soms zelfs 
sprake van een landschapspark van Zocher. Voorbeelden hiervan 
zijn de Missiezusters Franciscanessen van de heilige Antonius in 
villa Semper Virens te Asten of het Norbertinessenklooster Sint 
Catharinadal in het kasteeltje ‘De Blauwe kamer’ in Oosterhout. 
Andere kloosters werden nieuw gebouwd door architecten als P.J.H. 
Cuypers, A.J. Kropholler of Dom Hans van der Laan. Zij ontwierpen 
niet alleen het gebouw, maar waren ook verantwoordelijk voor de 
indeling van de tuinen.54

Ondanks het feit dat de Gemengde Stijl reeds in het midden van de 
negentiende eeuw wordt gebruikt in Engeland, doet deze pas na de 
eeuwwisseling in Nederland zijn intrede. Bij de Gemengde Stijl wordt 
de landschapsstijl gecombineerd met de geometrische vormentaal.55 
De (tuin)architect die verantwoordelijk was voor het gebruik van 
deze stijl moest beschikken over genoeg kennis voor wat betreft de 
ontwikkeling van de kloostertuin en welke beplanting passend was. 
Het oude mocht met het nieuwe worden gecombineerd, zowel op 
het gebied van beplanting als aanleg. De moderne tijd zorgde voor 
de beschikking over vele nieuwe plantensoorten die in het ontwerp 
konden worden gebruikt. De omslotenheid die in het verleden altijd 

50  Oldenburger, 2015.
51  C. Oldenburger, J. Oldenbruger. Kloostertuinen , http://www.
cascade1987.nl/bulletins/Kloostertuinen-C.&J.Oldenburger-
MONUMENTEN-2008-4.pdf, 14 januari 2016.
52  Oldenburger, 2015.
53  Oldenburger, 2016.
54  Ibidem.
55  I. Pey. Een oase om in te mediteren. De tuin van het Albertinum of St. 
Albertusklooster te Nijmegen , (Cascade Bulletin voor tuinhistorie, 1995), 
12.
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met een muur was bewerkstelligd, kon vanaf deze 
tijd ook op andere manieren worden verkregen. Het 
belangrijkste was dat het ontwerp zorgde voor de sfeer 
en de serene rust voor de meditatie zoals men van de 
kloostertuin gewend was.56 

Na het Interbellum verdwenen de eerder noodzakelijke 
kruiden- en moestuinen in de nieuw aangelegde 
kloostertuinen. Dit geldt ook voor de boomgaard, die dan 
al als een achterhaald fenomeen werd gezien. Hiervoor 
in de plaats was er meer ruimte voor een decoratieve, 
recreatieve tuin.57 Vanaf dit moment werden er ook 
moderne kloostertuinen aangelegd met een geheel 
eigen ontwerp.58 Vanaf halverwege de twintigste eeuw 
werden er ook steeds vaker sportvelden aangelegd in 
de kloostertuin, met het idee dat een gezonde geest in 
gezond lichaam thuis hoorde.59

Synthese
De kloostertuin is ontstaan uit de eerste christelijke 

tuinen in Egypte en heeft zich vanuit daar ontwikkeld 
tot een tuin die in de zelfvoorzienendheid van een 
gemeenschap voorzag. Kenmerkende elementen waren 
de grote diversiteit aan tuinen, zoals het pandhof, de 
nutstuinen, de begraafplaats en de omliggende gronden. 
Pas na de Reformatie werd dit Middeleeuwse model 
losgelaten en komt er steeds meer vrijheid in gebruik en 
indeling van de tuin. Het functionele gebruik stond niet 
langer centraal, maar ging samen met het recreatieve 
gebruik. Na de Tweede Wereldoorlog werden de 
nutstuinen vervangen door andere tuinelementen en 
werden moderne ontwerpen steeds meer toegepast. 
Over het geheel bekeken is het recreatieve gebruik van 
de kloostertuin steeds centraler komen te staan in het 
ontwerp.

56  Ibidem, 10-11.
57  Ibidem, 15.
58  Oldenburger, 2015.
59  Pey, 1995, 15.
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Het landschap van Zuid-Limburg is onderdeel van een veel grot-
er lösslandschap dat doorloopt in België en Duitsland. Dit voor 
Nederland unieke landschap is daarmee niet erg bijzonder op 
Europese schaal. Omdat de twee case studies in dit onderzoek 
beiden in Zuid-Limburg gelegen zijn, wordt in dit hoofdstuk 
het heuvellandschap onderzocht. De benaming van het heu-
vellandschap is hierbij verkeerd gekozen, omdat de ‘heuvels’ 
zijn ontstaan door insnijding van de Maas in de hoogvlakte van 
het gebied.1 Eeuwenlang sneed de Maas zich steeds dieper in 
het landschap, waarbij een reeks van terrassen ontstond.2 Het 
heuvellandschap is dus in principe een dalenlandschap.3 Naast 
de fysieke ontwikkeling van het gebied wordt in dit hoofdstuk 
ook de culturele en religieuze ontwikkeling van Zuid-Limburg 
beschreven.

3.1 Het fysieke landschap

Geologische opbouw
Het oudste gedeelte van het dalenlandschap ontstond ruim 300 

miljoen jaar geleden in het Carboon met afzettingen bestaande uit 
geplooide leisteen, schalies en harde zandstenen. In het Krijt (133 
- 66 miljoen jaar BP) werd hier eerst een laag glauconietrijke klei 
en zand aan toegevoegd. Vervolgens werd hier bovenop kalksteen 
gevormd door de ophoping van kalkskeletten van schelp- en 
schaaldieren in een ondiepe warme zee.4

In het laat-Tertiair was Zuid-Limburg onderdeel van een schiervlakte, 
die is gevormd onder subtropische klimaatomstandigheden. Hierbij 
zijn vuursteeneluvium en zandsteenblokken ontstaan. In deze 
schiervlakte ontstond een brede maar ondiepe dalvlakte door 
de insnijding van de (voorloper van de) Maas. In het Pleistoceen 
versterkte deze insnijding in de schiervlakte als gevolg van de 
opheffing van het Ardennenmassief waar Zuid-Limburg een 
onderdeel van is. Aan de randen van de rivier vond erosie plaats, 
waardoor de rivier zich steeds verder insneed in het landschap en 

1  K. Kerkstra, et al. Landschapsvisie Zuid-Limburg , (Provincie Limburg, 
Wageningen Universiteit: Nuth, 2007), 25.
2  M. Spek. Hoorcollege 10 - Het Zuid-Limburgse lösslandschap , 
(Inleiding Cultuurlandschappen: Groningen, vrijdag 27 september 2013), 6.
3  Kerkstra, 2007, 25.
4  Ibidem.

er een reeks lager gelegen terrassenniveaus ontstond. Hier werd 
door de Maas zand en grind afgezet.5 In de dalen en beken werd 
de löss weggespoeld en werd een bodem gevormd van beek- en 
rivierafzettingen.6 In eerste instantie liep de Maas in het vroeg-
Pleistoceen in noordoostelijke richting, om vervolgens een meer 
westelijke richting aan te houden.7

In het midden- en laat-Pleistoceen legde de wind een löss-pakket 
over het landschap. Slechts in het Maasdal, in de beekdalen en op 
de hoogste gedeelten van het gebied ontbreekt löss. In de dalen 
is de löss afgevoerd door de Maas en de beken, of is deze bedekt 
door jonge rivierafzettingen. In de hoogste gebieden kan de löss 
door afspoeling zijn verdwenen, maar op sommige plekken heeft de 
löss ook nooit gelegen.8 Waar de löss door afspoeling is verdwenen 
liggen oudere afzettingen aan het oppervlak.9

Driedeling in het landschap
Zoals gezegd is het reliëf in Zuid-Limburg ontstaan door de 

insnijding van de Maas en haar zijrivieren in het met löss bedekte 
landschap. Hierdoor is een driedeling in het landschap ontstaan van 
hoog gelegen plateaus (schiervlakte- en terrasresten), laag gelegen 
dalen en daartussen liggende hellingen.10

Het plateau ligt hoog in het landschap en is omgeven door steile 
hellingen. De mate van erosie bepaalt de vorm en grootte van het 
plateau. Het terrein op het plateau is relatief vlak of glooiend. In het 
zuidoosten liggen de kleine plateaus met een klein, smal en vlak 
gedeelte bovenop. In het westen zijn de plateaus vlakvormig met 
een groter vlak gedeelte bovenop.11

5  Ibidem.
6  J. Renes. Krijt/lösslandschap. In Het Nederlandse landschap. Een 
historisch-geografische benadering , (Uitgeverij Matrijs: Utrecht, 2010), 
163-171.
7  Kerkstra, 2007, 25.
8  J. Renes. De geschiedenis van het zuidlimburgse cultuurlandschap,  
(Van Gorcum & Comp. B.V.: Assen/Maastricht, 1988), 16.
9  Kerkstra, 2007, 25.
10  Ibidem.
11  Kerkstra, 2007, 29.
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De dalen liggen laag in het landschap en voorzien in de natuurlijke 
afwatering van het gebied. In de meeste dalen stroomt niet meer 
continue water, waardoor er sprake is van een droogdal. De 
droogdalen vormen de verbinding tussen de watervoerende dalen 
en de plateaus. Veel nederzettingen concentreerden zich rondom 
het dalhoofdbekken aan het begin van het droogdal, zodat hier 
afstromend water kon worden opgevangen en vastgehouden in een 
poel.12 De dalwanden van de droogdalen zijn over het algemeen 
asymmetrisch als gevolg van hun ontvangen hoeveelheid zonlicht 
in de ijstijden. In deze periodes heerste er een toendraklimaat in 
Zuid-Limburg, waarbij de bodem bijna het hele jaar bevroren was. 
Alleen in de zomermaanden ontdooide de bovenste laag. Deze laag 
veranderde dan in een zeer natte grond, omdat het water niet kon 
infiltreren. Het smeltwater stroomde dus langs de heuvels weg en 
sleep zo dalen uit. Maar bij oost-west geörienteerde dalen bescheen 
de zon de noordkant van het dal het meest, waardoor deze de bodem 
opdroogde en de helling steil bleef. De zuidkant van het dal bleef 
echter in de schaduw waardoor de grond van de helling af gleed en 
weg werd gevoerd. Deze hellingen werden uiteindelijk minder steil. 
Ditzelfde principe geldt ook voor de noord-zuid geörienteerde dalen, 
waarbij de oostkant steiler bleef dan de westkant.13 14 De hoofdvorm 
van het reliëf werd echter bepaald door de helling, welke zich tussen 
het plateau en het dal bevond. Door een combinatie van reliëfrijk 
terrein en löss-bedekking waren deze zeer gevoelig voor erosie.

De constante waterafvoering vond plaats in de watervoerende 
dalen. Deze hebben een vlakke dalbodem waarin Holocene beek- 
en rivierklei-afzettingen liggen. Het Geuldal en het Maasdal zijn 
brede watervoerende dalen, waarin een patroon van oeverwallen 
en kommen is te herkennen. Plaatselijk komen talrijke bronnen voor 
in diep ingesneden dalen, op deze plekken is overtollig regenwater 
niet oppervlakkig afgevoerd, maar in de grond gezakt totdat het een 
ondoorlatende laag tegenkwam. Deze bronnen kunnen zowel aan 
de onder- als bovenzijde van een helling voorkomen.15

Naast de drie hoofdvormen bestaan er ook nog andere subtypen. 

12  Renes, 1988, 18.
13  Geologie van Nederland. Droog dal , http://www.
geologievannederland.nl/landschap/landschapsvormen/droog-dal, 24 juni 
2015.
14  Kerkstra, 2007, 29.
15  Ibidem, 30.

De tussenterrassen en löss-glooiingen zijn de middelhoge gebieden 
die tussen de plateaus en dalen liggen en worden begrensd door de 
hellingen. Het dalvlakteterras in het noordwesten van het gebied is 
onderdeel van de Holocene riviervlakte van de Maas. Deze dalvlakte 
is laag gelegen en de lössbedekking ontbreekt.

De geïsoleerde heuvels op de kaart hebben verschillende 
oorsprongen. Sommige zijn resten van oude afzettingen, die na 
erosie van de omgeving zijn achtergebleven. Dit zijn meestal de 
kleine heuvels. De grotere heuvels zijn kunstmatig ontstaan als 
mijnafvalbergen en grond-depots.16

De fysieke eigenschappen van de dalen, hellingen en plateaus 
vormden het uitgangspunt voor de ontginning en bewoning van 
het gebied. Vanwege het erosiegevaar, waren de hellingen minder 
geschikt voor de landbouw. Zowel de dalen als de plateaus waren 
vlak, waarbij de dalen het voordeel van constante beschikbaarheid 
van water hadden. Het water op de plateaus zat tientallen meters 
diep, met als gevolg vochttekorten in de zomer. Bronnen zorgden 
er voor dat er soms toch voldoende water was. Vanwege het altijd 
dreigende overstromingsgevaar in de dalen zorgde men ervoor 
dat de nederzettingen altijd iets boven de omgeving uitstaken. De 
primaire nederzettingen lagen op plekken waar in eerste instantie 
water ontbrak, hier hebben de bewoners door middel van het 
graven van poelen toch regenwater weten op te vangen. Dit was 
waarschijnlijk niet voldoende om de zomertekorten aan te vullen. Tot 
aan de vijftiende eeuw moest men grote afstanden afleggen voor de 
toegang tot water, pas daarna was het gebruikelijk om een put ter 
beschikking te hebben.17

3.2 Het cultuurlandschap

Vóór de Middeleeuwen
In Zuid-Limburg werden de oudst bekende bewoningssporen 

van Nederland gevonden, waarvan de oudsten 250.000 jaar oud 
zijn. De vondsten kwamen pas aan de oppervlakte nadat erosie 
had plaatsgevonden, omdat een deel van het löss-pakket jonger is 
dan de vondsten zelf.18 Naast deze vondsten werden er nog vele 

16  Ibidem.
17  Renes, 1988, 18-19.
18  Renes, 2010, 164.
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prehistorische bewoningssporen van jongere datum gevonden. De 
oudste van die groep stamt uit het Laat-Paleoliticum (ca. 13.000 - 
9.000 v.Chr.), een periode waarin het klimaat langzaam opwarmde. 
In toendra-achtige omstandigheden leefden kleine groepen jager-
verzamelaars vooral van de rendierjacht.19

Rond 5300 v.Chr. vestigden de eerste landbouwers zich in Zuid-
Limburg, ongeveer duizend jaar eerder dan op de zandgronden. Met 
hun komst vormde het natuurlijke landschap zich langzaam om tot 
een cultuurlandschap. Hiervoor hadden de landbouwers een bodem 
nodig die van nature zeer vruchtbaar was, zodat men permanent 
gewassen kon verbouwen zonder bemesting. Grote stukken bos 
werden gekapt om dit doel te bereiken. Men had ook vee, dat weidde 
in de bossen rondom de akkercomplexen en in de rivierdalen. 
De nederzettingen zelf waren wat hoger gelegen, langs kleinere 
beken en bij bronnen. Rond 4900 v.Chr. verdwenen deze eerste 
landbouwers en was Zuid-Limburg weer grotendeels verlaten.20

Uit de Midden-Neolithische periode (4000-3100 v.Chr.) werden 
een groot aantal nederzettingsresten en grafheuvels gevonden. De 
vuursteenmijnbouw was kenmerkend voor deze periode. Om aan 
voldoende vuursteen te komen groef men eerst ondiepe kuilen en 
daarna diepe schachten. De landbouw ontwikkelde zich doordat 
de hak werd vervangen door de ploeg. Daarnaast ontstond het 
gemengd bedrijf waarin veeteelt en akkerbouw elkaar aanvulden. 
Door vee in de winter binnen te stallen en de mest te verzamelen, 
kon men de teruglopende natuurlijke vruchtbaarheid opvangen. 
Vanaf de Bronstijd werd de hoeveelheid landbouwgrond steeds 
verder uitgebreid, terwijl het bos langzaam werd verdrongen. De 
nederzettingen lagen verspreid over het landschap, tussen de 
akkers in.21

In 12 v.Chr. startte de Romeinse periode met de komst van 
de Romeinse veldheer Drusus in het rivierengebied in Midden-
Nederland. Dit gebied diende als uitvalsbasis voor zijn campagne 
richting het Elbe-gebied. De Romeinen troffen bij aankomst een 
behoorlijk dichtbevolkt gebied aan, waarin grote delen van de dalen 
en de flauwe löss-hellingen al in cultuur waren gebracht. De plateaus 
waren daarentegen nog grotendeels bebost. Als onderdeel van de 

19  Kerkstra, 2007, 31.
20  Kerkstra, 2007, 32-33.; Renes, 2010, 164.
21  Kerkstra, 2007, 33.; Renes, 2010, 164.

Romeinse markteconomie werden belangrijke verbindingswegen en 
heerbanen aangelegd. Op het kruispunt van deze wegen ontstonden 
steden en al snel was er een netwerk van nederzettingen, waarvan 
steden, kleine agrarische nederzettingen en geïsoleerde hoeven 
deel uitmaakten. Ook de landbouw maakte een ontwikkeling door 
in deze periode. Op de plateaus werden landbouwbedrijven gesticht 
die dienden voor de voedselvoorziening van Romeinse soldaten. 
De invloed van de Romeinen verminderde vanaf de derde eeuw 
n.Chr., waardoor de onrust in het gebied toenam. De bevolking nam 
af, waardoor ook de agrarische activiteit in het gebied terug liep. 
Hierdoor werden de plateaus weer verlaten en konden de bossen 
zich opnieuw uitbreiden. Het landschap kreeg daardoor dezelfde 
vorm als voor de komst van de Romeinen, waarbij de landbouw en 
de nederzettingen zich weer in de dalen vestigden.22 Na het vertrek 
van de Romeinen is een deel van de Romeinse nederzettingen toch 
blijven functioneren en bleven slechts een aantal plekken in het 
Maasdal bewoond. Buiten deze nederzettingen was het landschap 
erg leeg, waarbij de bossen zich in deze tijd uitbreidden in zowel de 
natte beekdalen als in de droge gebieden.23

Middeleeuwen
Vanaf de Vroege Middeleeuwen nam de bevolking weer toe en 

werd het landschap steeds meer door mensen ingericht. Aan de 
randen van de beekdalen ontstonden nieuwe nederzettingen, 
die slechts uit enkele boerderijen bestonden.24 Veel agrarische 
nederzettingen zwierven door het landschap. Een boerderij ging 
slechts enkele decennia mee, waardoor elke generatie zijn eigen 
boerderij bouwde. Men had hierbij de keus om dit op het bestaande 
erf te doen, of het oude erf om te zetten in akkerland en de boerderij 
ergens anders te herbouwen. Pas na de tiende eeuw kwam er 
stabiliteit in de nederzettingen. Rond de grotere nederzettingen 
ontstonden in die periode de eerste open akkergebieden, waarop 
boeren hun graanakkers hadden. Elders in Nederland staan deze 
open akkergebieden bekend als essen, maar in Limburg worden 
deze ‘velden’ genoemd, wat oorspronkelijk wijst op ‘open land’.25

22  Kerkstra, 2007, 35.
23  H. Renes. Het landschap. In Limburg. Een geschiedenis , (Maastricht: 
LGOG, 2015), 27-51, 31.
24  Kerkstra, 2007, 35-36.; Renes, 2015, 31-32.
25  Renes, 2015, 31-32.
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Het grondbezit werd geregeld via het 
hofstelsel, waarbij de boeren verplicht waren 
een deel van hun productie af te staan aan 
de landheer en te werken op het herenland. 
In ruil hiervoor beschermde de landheer 
de boer tegen bedreigingen van buitenaf. 
De kerk oefende haar invloed uit op het 
landschap met eigen hoeven, van waaruit 
ze ontginningen startte. Daarnaast had de 
kerk het recht om jaarlijks een tiende deel 
van de oogst op te eisen. Dit zorgde ervoor 
dat de ontginningen werden geïntensiveerd, 
immers hoe groter de oogst, hoe hoger de 
inkomsten. Het stichten en bouwen van 
een kerk in een gebied kon hierdoor zeer 
aantrekkelijk worden. Daarbij kwam dat 
vanaf 1179 dankzij het Derde Concilie van 
Lateranen kerken gesticht mochten worden 
door, en in bezit blijven van, particulieren.26

Van de tiende tot de veertiende eeuw 
groeide in Europa de bevolking en 
het landbouwareaal. In Zuid-Limburg 
veranderde hierdoor het landschap van 
relatief dun- naar dichtbevolkt met intensief 
gebruik. De steden en dorpen die in 
deze tijd ontstonden, vormen een groot 
gedeelte van de huidige steden en dorpen 
in het gebied. Vanaf 1100 werden door de 
oudere dorpen dochternederzettingen op 
de randen van de plateaus gesticht. Een 
eeuw later werden er ook centraal op het 
plateau nederzettingen gesticht, waarvoor 
bossen op de plateaus werden gekapt. 
De ontginning van het plateau verliep via 
opstrekkende verkaveling, waardoor de 
bijbehorende boerderijen naast elkaar 
kwamen te liggen en zo lineaire wegdorpen 
vormden. Deze wegdorpen vormden samen 
een web-vormig wegenpatroon dat dorpen 

26  Kerkstra, 2007, 35-36.; Renes, 2015, 
31-32.

met elkaar verbond. Dit in tegenstelling 
tot het lineaire nederzettingspatroon in de 
dalen. Op andere plateaus kwam het niet 
tot deze manier van ontginnen, mogelijk 
waren de plateaus te sterk versneden of 
heeft er een meer geleidelijke ontginning 
plaatsgevonden waarbij open akkergebied 
ontstond. De oudste nederzettingen op de 
plateaus lagen aan de randen, de jongsten 
boven op. De ontbossing van de plateaus 
zorgde er wel voor dat deze gevoeliger 
werden voor erosie. In een poging de 
erosie onder controle te krijgen ontstonden 
de graften (afb. 27).27 Graften ontstonden 
wanneer geërodeerde grond werd afgezet 
tegen een heg. Deze heggen werden 
evenwijdig met de hoogtelijnen of dwars 
op de richting van een dal aangeplant. Zo 
ontstond aan de bovenzijde van de heg 
een ophoping van geërodeerd materiaal 
en aan de onderzijde erodeerde materiaal 
weg. Resultaat van deze graften was de 
vorming van terrassen.28 Naast de graften 
ontstonden er ook holle wegen als gevolg 
van erosie (afb. 28).29 Holle wegen zijn 
wegen met aan beide zijden een steile, al 
dan niet begroeide wand. De ontstaanswijze 
kan op twee manieren zijn verlopen: doordat 
dalbewoners bestaande afvoergeulen van 
het plateau gebruiken als weg, of doordat 
overtollig water via reeds bestaande wegen 
wegspoelde vanaf het plateau.30

27  Kerkstra, 2007, 37-38.; Renes, 2015, 
32-34.
28  Leestekens van het Landschap. Graft , 
http://www.leestekensvanhetlandschap.nl/graft, 
19 oktober 2015.
29  Kerkstra, 2007, 30.
30  Leestekens van het Landschap. Holle weg 
, http://www.leestekensvanhetlandschap.nl/
holle_weg, 20 oktober 2015.
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Rond 1500 was het landschap al grotendeels door de mensen 
ingericht en bestond het overgrote deel van de huidige steden en 
dorpen al. Het landschap werd gedomineerd door graanakkers en 
de dorpen lagen hier als eilanden van begroeiing in. Deze waren 
omgeven door tuinen en heggen.31 Nederzettingen waren aan het 
einde van de Middeleeuwen niet meer gelijkwaardig, er waren nu 
gehuchten, dorpen, maar ook steden. De dorpen fungeerden als 
kerkelijke en bestuurlijke centra van het platteland en in de steden 
stond handel en nijverheid centraal.32

Vroegmoderne periode
Het aantal ontginningen nam na de Middeleeuwen af. De nieuwe 

ontginningen die nog werden uitgevoerd waren te herkennen aan 
het wegenpatroon dat door de strakke opzet sterk afweek van het 
Middeleeuws wegenpatroon. Bij deze nieuwe ontginningen werden 
vaak ook nederzettingen gesticht.33

In dorpen en steden schakelde men vanaf de zestiende eeuw 
over op steenbouw in plaats van vakwerkbouw. Samen met de 
Limburgse carré-hoeve heeft deze ontwikkeling bijgedragen aan de 
transformatie van de Middeleeuwse lintdorpen naar straatdorpen 
met gesloten gevelwanden.34 Bovendien liet de omschakeling naar 
steenbouw de kalksteenwinning in het gebied groeien, waardoor 
uitgebreide grottenstelsels ontstonden in de St. Pietersberg en in 
het plateau van Margraten. Door het gebruik van kalksteen werd 
de geologische gesteldheid van dit landschap ook herkenbaar in de 
gebouwen.35

In de zeventiende en achttiende eeuw breidden de vestingwerken 
aan de randen van de steden steeds verder uit. De steden groeiden 
uit tot kernen van territoriale macht, waarbij de rol van het kasteel 
vrijwel volledig was uitgespeeld. Door deze uitbreidingen werd het 
visuele onderscheid tussen stad en platteland steeds groter.36

Terwijl de dorpen en steden grote veranderingen ondergingen, 

31  Renes, 2015, 35.
32  Kerkstra, 2007, 38.
33  Ibidem.
34  Ibidem, 38-39.; Renes, 2015, 35-36.
35  Kerkstra, 2007, 39.
36  Renes, 2015, 35-36.

transformeerde het landschap relatief langzaam. De hoogtijdagen 
van de velden waren voorbij, ze bleven weliswaar functioneren, maar 
de meeste nieuwe ontginningen hadden de vorm van individuele 
‘kampen’. Deze akkers waren eigendom van een individuele boer 
en waren door een houtwal of heg omgeven. Ze werden over het 
algemeen gekenmerkt door rechte grenzen. De heidevelden werden 
langzaam teruggedrongen door de nieuwe ontginningen, meestal 
door boeren die hun bedrijf langzaam uitbreidden.37

De meeste gemeenschappelijke gronden waren in gebruik als 
hakhoutbos, dat vaak intensief werd beheerd en beschermd. 
De bossen en heidevelden die nog bruikbaar waren als 
landbouwgrond, werden in de loop van de tijd in cultuur gebracht. De 
gemeenschappelijke gronden die rond 1800 nog resteerden, lagen 
vaak op steile hellingen, of op moeilijk bewerkbare vuursteengronden. 
De gemeenschappelijke gronden waren in eigendom van de 
dorpsgemeenschap en iedere dorpeling had hier gebruiksrechten 
over. In enkele gevallen werden grote gebieden samen gebruikt door 
een ring van dorpen die er omheen lagen. Voorbeelden hiervan zijn 
de Meinweg en de Graetheide.38

Het landschap werd doorsneden door wegen, waarbij een 

37  Ibidem, 36-37.
38  Ibidem, 38-39.
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deel werd gebruikt voor de lange-afstandshandel. Met name op 
gemeenschappelijke gronden werden zand, grind en andere 
delfstoffen gewonnen. Daarnaast werd ook kalksteen en steenkool 
gewonnen uit de hellingen, en ondergronds in de Sint-Pietersberg en 
langs de Geul. Het landschap werd in de loop van de vroegmoderne 
periode steeds meer ontdekt, waarbij het vormgeven ervan een 
doel op zichzelf werd. Dit zag men terug in de gronden rondom 
kastelen en landhuizen, waar uitgestrekte stelsels van lanen werden 
aangelegd. Tuinen en parken werden regelmatig toegesneden op de 
veranderende mode. De macht van de mens over de natuur stond 
hierbij centraal.39

In de zeventiende en achttiende eeuw werden grote 
landgoedachtige landbouwbedrijven gesticht op de heidevelden 
ten oosten van Maas. Kenmerkend waren de grote rechthoekige 
kavels, wegen met laanbomen, een centrale boerderij en soms een 
omgracht landhuis. Grote moerasgebieden, die eeuwen bewust 
waren natgehouden voor de verdediging van kastelen, werden nu 
drooggelegd en omgezet in landbouwgrond. De veranderingen in 
de landbouw werden weerspiegeld in de boerderijgebouwen. De 
kenmerkende vierkante hoeve ontwikkelde zich via een L- en een 
U-vorm, waarna als laatste stap een poortvleugel werd gebouwd.40 
Ook de fruitteelt maakte haar opkomst in het begin van de achttiende 
eeuw, met als doel om het rendement van de agrariërs te vergroten. 
Door de groei van de steden, was de afzetmarkt voor de fruitteelt 
groter geworden. Rondom de agrarische nederzettingen werden 
huisweiden beplant met fruitbomen, welke werden begrensd door 
een meidoornhaag. Het aanzicht van een bomenkrans rondom 
een nederzetting zou nog tot in het midden van de twintigste eeuw 
kenmerkend zijn voor de dorpen en gehuchten in Zuid-Limburg.41

Moderne periode
Toen Limburg in de negentiende eeuw onderdeel werd van 

Frankrijk, had dit een directe invloed op de infrastructuur en dus op 
het landschap. Er werden nieuwe wegen en kanalen aangelegd, 
met als doel de militaire en economische eenwording van het rijk. 
Vanuit Parijs moest elke uithoek van het rijk bereikbaar zijn. Na 
1815 volgde het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden eenzelfde 

39  Ibidem, 40.
40  Ibidem, 36-37.
41  Kerkstra, 2007, 39.

strategie, waardoor het wegen- en kanalennet over het gehele land 
werd verbeterd. De grote wegen met hun laanbeplanting vormden 
opvallende elementen in het landschap. Niet lang daarna werd 
ook het netwerk van spoorwegen opgebouwd. In 1853 opende de 
eerste spoorlijn in het huidige Limburg en vanaf 1860 werd Limburg 
dankzij een nationaal spoorwegnet ook verbonden met de rest van 
Nederland.42

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen de 
eerste toeristen naar Zuid-Limburg. De opkomst van het toerisme 
zorgde in Zuid-Limburg voor nieuwe ontwikkelingen. Wandelroutes 
werden verspreid over het gebied en op interessante punten werden 
uitspanningen en hotels gebouwd. Valkenburg ontwikkelde zich al 
snel tot het centrum van toerisme en in 1885 werd hier de eerste 
VVV (VVV ‘Het Geuldal’) opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam het massatoerisme op, waarvoor een tal van voorzieningen 
werd aangelegd, zoals campings en vakantiecomplexen.43

Ondertussen werd de grens tussen stad en platteland steeds vager, 
door de afbraak van de vestingwerken. Deze afbraak was al eerder 
ingezet, maar maakte nu plaats voor stedelijke uitbreiding. Veel van 
de half-natuurlijke landschappen verdwenen in de negentiende eeuw; 
de heidevelden verloren hun betekenis voor de landbouw, omdat 
alternatieve meststoffen vrijkwamen. Toch was het mestgebrek nog 
steeds groot genoeg om de grootschalige ontginning van heide tot 
landbouwgrond tegen te houden. In plaats daarvan werden steeds 
meer heidevelden bebost. Ditzelfde gold voor de stuifzanden, die op 
sommige plekken de akkers bedreigden.44

De grootschalige ontwikkeling van de steenkoolwinning vormde 
in de laatste jaren van de negentiende eeuw een breekpunt in 
de ontwikkeling van het landschap. Agrarische landschappen 
veranderden in korte tijd tot stedelijke agglomeraties. Tegelijk met 
de mijnen, ontwikkelde de landbouw zich op het platteland. De grote 
landbouwcrisis had ervoor gezorgd dat de landbouw volledig werd 
omgevormd. De graanverbouw werd grotendeels vervangen voor 
fruitteelt en er vond een verschuiving van gemengd bedrijf naar 
veehouderij. Akkerbouwgebieden maakten hier plaats voor grasland, 
waarbij heggen werden aangeplant als perceelscheidingen, 

42  Renes, 2015, 41-43.
43  Kerkstra, 2007, 43.; Ibidem, 43-44.
44  Renes, 2015, 43.



39

waardoor een nieuw gesloten landschap ontstond.45

Vanaf de jaren dertig begonnen de ruilverkavelingen, 
die als voornaamste doel hadden om gebieden 
met versnipperd grondbezit geschikter te maken 
voor de landbouw. In 1939 vond de eerste 
Limburgse ruilverkaveling plaats in Nuth. De 
tegenreactie op deze ontwikkeling ontstond in de 
vorm van belangenverenigingen van toerisme en 
natuurbescherming. De Vereniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het 
Limburgs Landschap en de Contact-Commissie voor 
Natuurbescherming werden opgericht om de natuur en 
landschap van Limburg te beschermen en behouden.46

De tweede helft van de twintigste eeuw stond in het 
teken van snelle veranderingen dankzij verstedelijking, 
ruilverkavelingen, grondstoffenwinning en de aanleg 
van snelwegen. De overheid probeerde meer dan 
ooit de ruimtelijke ontwikkeling te sturen. De mijnen 
werden gesloten en vanaf de jaren zeventig werden 
alle landschappelijke sporen hiervan uitgewist. Op 
deze manier wilde men het rurale landschap van 
Zuid-Limburg in stand houden. Ruilverkavelingen 
zorgden voor schaalvergroting in de landbouw, waarbij 
de afbraak van heggen leidde tot een conflict met de 
natuurbeschermers. Naast de ruilverkavelingen zorgden 
ook de beekkanalisaties voor veranderingen in het 
landschap. Vanaf de jaren zeventig kwam er een halt op 
de snelle transformatie. De interesse in natuur, landschap 
en milieu steeg en in 1975 ontstonden de Nationale 
Landschapsparken. Een van deze landschapsparken 
was het Mergelland, waar de ruilverkavelingen lang zijn 
uitgesteld en uiteindelijk voorzichtig werden uitgevoerd. 
Eind jaren tachtig ontstonden de Nationale Parken, 
waarin natuur voorrang kreeg.47

45  Ibidem, 44-45.
46  Ibidem, 46.
47  Ibidem, 47-49.
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Heden
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is de landbouw nog 

steeds een belangrijke manier vna grondgebruik. Het beeld van 
de landbouw is echter diverser geworden; zo is er de intensieve 
landbouw, de tuinbouw, de specialistische teelt en de fruitteelt. De 
fruitteelt is inmiddels kenmerkend voor Zuid-Limburg en verschoven 
van de omgeving van de boerderijen naar de plateaus.48

Ondertussen zijn er net als in veel andere gebieden twee typen 
boeren ontstaan. De één zet in op schaalvergroting en specialisatie 
om zo mee te spelen op de internationale markt. De ander kiest 
voor verbreding van het boerenbedrijf, dankzij de voordelen van de 
stedelijke samenleving. Voorbeelden hiervan zijn zorgboerderijen 
of boerderijen met nevenactiviteiten.49 Deze ontwikkelingen zorgen 
voor een onzekere toekomst van het Limburgse Landschap. De 
landbouw moet oplossingen vinden om de nieuwe trends om te 
buigen naar een aantrekkelijk landschap. De steden zullen zichzelf 
opnieuw moeten uitvinden met de bevolkingskrimp; mogelijke 
sloop ligt hierbij voor de hand. Ook de binnensteden hebben in de 
toekomst een nieuwe impuls nodig, nu de interneteconomie het 
koopgedrag van de consument drastisch verandert. Ten slotte is 
er nog de verandering in het werken. Mensen kiezen steeds vaker 
om te flexwerken, op locatie of thuis te werken, wat het overschot 
aan kantoren al duidelijk maakt. Met al deze economische en 
maatschappelijke veranderingen is het in ieder geval zeker dat het 
huidige landschap binnen een halve eeuw nieuwe veranderingen zal 
ondergaan.50

3.3 Het religieuze landschap

Vroege Middeleeuwen
Tijdens het Edit van Milaan in 313 voerde keizer Constantijn in heel 

het Romeinse Rijks vrijheid van godsdienst in. Dit gold ook voor het 
huidige Limburg, dat in deze tijd onderdeel was van het Romeinse 
Rijk. Met dit besluit zorgde Constantijn ervoor dat het Christendom 
niet langer verboden en vervolgd werd, maar juist erkend, begunstigd 
en bevoorrecht. Hierdoor kon de christelijke kerk zich ontplooien en 

48  Ibidem, 49.
49  Ibidem.
50  Ibidem.

verspreidde deze zich snel. De eerste bisdommen aan de noordkant 
van het Romeinse Rijk dateren al uit eind vierde eeuw. Eeuwenlang 
concentreerde de christelijke cultuur zich alleen op de steden, pas 
vele eeuwen later kreeg men ook op het platteland hoogte van deze 
geloofsuitbreiding. Het woord heiden en het Franse woord païen 
zijn beide afgeleid van dit verschijnsel. Ze betekenen respectievelijk 
‘iemand die op de heide woont’ en ‘iemand die op het platteland 
woont’.51

Bij de uiteenvalling van het Romeinse Rijk eind vijfde eeuw 
kregen de Franken Gallië in handen. Er ontstond een moeizaam 
integratieproces tussen de Franken en de inheemse Gallo-Romeinse 
bevolking. Daarom liet de Frankische koning Clovis (482-511) zich 
eind vijfde eeuw dopen, om zo het christelijke geloof te verkondigen. 
Hierdoor konden de Franken nu gemakkelijker integreren in de 
bestaande samenleving.52

In de zevende eeuw was het christendom nog altijd beperkt tot de 
oude Romeinse steden. De missionering van het platteland begon 
niet voor de zevende eeuw en het zou nog eeuwen duren voordat 
verbodsbepalingen tegen heidense handelingen niet meer nodig 
waren.53 Vanaf de tweede helft van de zevende eeuw vinden de 
eerste kloosterstichtingen plaats in het bisdom Luik. Deze stichtingen 
moeten bijdragen aan de verwezenlijking van het christelijk ideaal, 
waarbij werd gestreefd naar een hoge culturele status. Het eerste 
seculiere kapittel dateert uit de vroege achtste eeuw.54 Deze seculiere 
kapittels zijn corporatief georganiseerde colleges van mannelijke 
geestelijken die kanunniken genoemd werden en in principe de regel 
van Aken volgden. Dit betekende dat de kanunniken als hoofdtaak 
hadden de officie of koorgebed te volbrengen, verder legden zij geen 
geloften af, hadden privébezit en woonden niet in een gemeenschap. 
Zij vormden centra van onderwijs en hadden grote culturele en 
politieke invloed. Deze kanunniken leefden dus een duidelijk ander 
leven dan de monniken, die de regel van Benedictus volgden.55

51  R. de la Haye. Kerk en cultuur in de Vroege Middeleeuwen. in 
Limburg. Een geschiedenis , (Maastricht: LGOG, 2015), 187-205, 187-188.
52  Ibidem, 189-190.
53  Ibidem, 199.
54  Ibidem, 200-201.
55  A. Bijsterveld. Bisdommen, kapittels, kloosters en kerken in de Volle 
Middeleeuwen. In Limburg. Een geschiedenis ,  (Maastricht: LGOG, 2015), 
241-266, 245.
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Volle Middeleeuwen
In de Volle Middeleeuwen ontstaat een uitbreiding van 

de christelijke instellingen op het grondgebied van het 
huidige Limburg. Dit behoorde tot 1559 grotendeels tot 
het bisdom Luik. Echter kwamen de bisdomgrenzen niet 
overeen met de geografische grenzen, wat tot aan 1559 
zou leiden tot gecompliceerde situaties. De bisschopstad 
Luik vormde vanaf het begin van de tiende eeuw het 
centrum van het Maasgebied. Het aantal kapittelkerken 
nam toe en nieuwe abdijen werden gesticht. Luik 
werd hiermee het kerkelijke, bestuurlijke en culturele 
centrum van het Maasgebied. Maastricht telde twee 
mannenkapittels, te weten Sint-Servaas en Onze-
Lieve-Vrouwe-kapittel. In de Limburgse Maasvallei 
lagen  onder andere de kapittels Aldeneik, Susteren en 
Sint Odiliënberg. Door de stichting van deze en andere 
kapittels was er tot en met de elfde eeuw nauwelijks 
sprake van het kloosterleven in de eigenlijke zin.56

In het Maasland kwam het kloosterleven pas weer 
op gang in de elfde of vroege twaalfde eeuw, toen 
gemeenschappen van Kanunniken leefden volgens de 
regel van Aken omschakelden naar een leven volgens de 
regel van Benedictus.57 In 1104 was de stichting van abdij 
Kloosterrade, ook wel Rolduc genoemd, een belangrijke 
bijdrage aan de innovatie van het kloosterleven in het 
Maasland.De abdij zou voor een groot gebied uitgroeien 
tot een centrum van de hervormingsbeweging van de 
Reguliere Kanunniken.58

Late Middeleeuwen
Het Christendom in de Late Middeleeuwen was 

sterk georganiseerd en geregisseerd. Alle lagen van 

56  Ibidem, 241-245.
57  Ibidem, 255.
58  Ibidem, 258.
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de maatschappij handelden binnen de kaders van de kerk.59 Naast 
de oude kloosterorden, vestigden zich tussen 1300 en 1510 vele 
nieuwe kloosterorden in het gebied tussen de Maas en de Rijn. Niet 
alleen bevestigden deze stichtingen de devote hervormingsgeest 
die er heerste, maar gaf deze ook teken van interne hervormingen 
binnen de oudere kloosterorden in de vijftiende eeuw. Naast deze 
kloosters ontstonden er in de veertiende en vijftiende eeuw ook een 
aantal ‘semireligieuze’ conventen. Deze richtten zich met name op 
het stedelijk leven door te voorzien in de zieken- en armenzorg en 
ambachtelijke activiteiten. Ten slotte waren er ook stichtingen in de 
vorm van stedelijke broederschappen, gasthuizen en hospitalen.

Vroegmoderne Tijd
Enerzijds werd het Christendom in het Maasdal voortgezet 

vanuit de Late Middeleeuwen, anderzijds vonden er veranderingen 
plaats in het karakter van de religie. Daar kwam bij dat in 1561 het 
nieuwe bisdom Roermond werd opgericht. Deze oprichting was 
onderdeel van de invoering van de nieuwe kerkelijke indeling van 
de Nederlanden en de meest ingrijpende verandering uit deze 
periode. Het toenmalige bisdom was in vergelijking met de huidige 
provincie Limburg nog een lappendeken met gaten. Het bisdom 
bestond uit slechts 146 parochies en was daarmee één van de 
armste en kleinste bisdommen in de Nederlanden. De gedeeltes van 
het huidige Limburg die niet bij het bisdom Roermond behoorden, 
hoorden bij het bisdom Luik.60

De kloosters en andere instellingen van religieus leven 
continueerden vanuit hun Laatmiddeleeuwse situatie. Ondanks de 
Opstand tegen Spanje bleven veel religieuze gemeenschappen 
bestaan, ze ondervonden slechts materiële schade als gevolg van 
de oorlogssituatie. Het aantal kloosters breidde in deze periode nog 
steeds uit en de ordes van de Jezuïeten en Kapucijnen deden hun 
intrede.61

59  K. Pansters. Kerk en religie in de Late Middeleeuwen, 1200-1548. 
In Limburg. Een geschiedenis ,  (Maastricht: LGOG, 2015), 427-452, 
440-441.
60  P. Nissen. Religie en kerk in het Limburgse Maasal. In Limburg. Een 
geschiedenis ,  (Maastricht: LGOG, 2015), 117-146, 120-128.
61  Ibidem, 128-129.

Moderne Tijd
De verovering van Limburg door Frankrijk in 1794 en de 

annexatie ervan in 1795 hadden niet alleen een grote impact op het 
maatschappelijke leven, maar ook voor de katholieke kerk veranderde 
er veel. Bij wet stond vanaf 1801 vast dat alle kloosterorden ontbonden 
werden en dat hun bezittingen werden genationaliseerd.62 Hieronder 
viel ook al het grondbezit, wat in gevallen van grootgrondbezit kon 
leiden tot een schaalverkleining in de verkavelingsstructuur.63 Ook de 
kerken kregen steeds minder macht; zij mochten geen tienden van de 
oogst meer heffen en de registratie van belangrijke gebeurtenissen 
als doop, huwelijk en begrafenis werd voortaan door de overheid 
gedaan.64 Nieuwe of hernieuwde kloosterstichtingen kwamen pas 
vanaf 1830, op Belgisch grondgebied.65 Er was hier tussen 1830 
en 1840 een gunstig klimaat voor het stichten van kloosters dankzij 
de volledige vrijheid van vereniging.66Het oude bisdom Roermond 
werd opgeheven en Limburg viel voortaan onder de bisdommen Luik 
en Aken. Deze situatie hield ook aan na 1815, wanneer Limburg 
bij Nederland wordt gevoegd en samen met het huidige Belgisch 
Limburg één provincie vormde. Dit duurde tot 1839, toen het gebied 
werd verdeeld over de twee landen; vanaf nu zou enkel Nederlands 
Limburg bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden horen.67

Pas in 1853 werd de bisschoppelijke hiërarchie weer hersteld, wat 
het beginpunt vormde van een religieuze en kerkelijke opbouwfase. 
Limburg koos hierbij bewust om zich af te zonderen van het katholieke 
Brabant, dat volgens de Limburgers niet te vergelijken was met hun 
provincie. Limburg genoot tot het derde kwart van de negentiende 
eeuw van een zekere eilandpositie. Vanaf circa 1870 komt hier 
een einde aan, wanneer Limburg op verschillende manieren wordt 
verbonden met de buitenwereld. De economische vooruitgang 
in het gebied zorgde voor moderne industrie waar veel arbeiders 
en werkgevers van buiten Limburg op af kwamen. De aanleg van 

62  J. Welten. Dagelijks leven in de late achttiende en vroege 
negentiende eeuw. In Limburg. Een geschiedenis , (Maastricht: LGOG, 
2015), 203-228, 207-208.
63  Renes, 1988, 173.
64  Welten, 2015, 207-208.
65  H. de Valk. Loeënde klokke versjterke de bandj. In Limburg. Een 
geschiedenis , (Maastricht: LGOG, 2015), 117-138, 120-121.
66  P.J.H. Ubachs.  Handboek voor de geschiedenis van Limburg , 
(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2000), 399.
67  De Valk, 2015, 120-121.
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spoorlijnen nam de communicatieve barrière weg en haalde Limburg 
definitief uit haar isolement. De Duitse Kulturkampf zorgde ervoor dat 
vele geestelijken en kloosterlingen zich in Limburg wilden vestigen.68 
De Kulturkampf was een antikerkelijke wetgeving in Pruisen die op 
haar hoogtepunt was tussen 1872 en 1878. In zestig verschillende 
plaatsen werden gevluchte religieuzen opgevangen. Daar kwam bij 
dat in Frankrijk omstreeks 1900 er een strikte scheiding ontstond 
tussen Kerk en Staat, waardoor ook veel Franse religieuzen hun 
toevlucht zochten in Limburg. Duitse en Franse religieuzen kozen 
voor Limburg vanwege haar gastvrijheid en katholieke achtergrond, 
maar ook omdat de Nederlandse regering erom bekend stond de 
grenzen nauwelijks te controleren.69

Ondanks de invloed van buitenaf, was de groei van de katholisering 
van het landschap enorm. Eind negentiende eeuw werd de horizon 
beheerst door de trotse torens van de vele nieuw gebouwde kerken 
in neogotische stijl. In het buitengebied werden veel kloosters 
gebouwd en nam het aantal weg- en veldkruisen enorm toe.70 Het 
groeiende aantal Katholieken zorgde ervoor dat er meer scholen en 
parochiehuizen nodig waren, waarvoor de hulp werd ingeroepen 
van orden en congregaties. Franciscanen, Lazaristen, Salesianen 
en Karmelieten kregen rectoraten toegewezen.71

68  Ibidem, 124-125.
69  Ubachs, 2000, 401-402.
70  Renes, 2015, 44.
71  R. de la Haye, P. Hamans. Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van 
de kerk in Limburg , (Maastricht: Uitgeverij TIC, 2010), 433.
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De analyse van de kloostertuin is een grotendeels onontgonnen 
onderzoeksveld, dat haar wortels vond in het interdisciplinaire 
onderzoek van  Rob Aben en Saskia de Wit. In dit onderzoek 
wordt de omsloten tuin vanaf de Middeleeuwen tot de twintig-
ste eeuw geanalyseerd.1 Ondanks deze en andere onderzoeken 
wordt de analyse van de kloostertuin nog niet integraal meege-
nomen in het herbestemmingsproces. Daarnaast ontbreekt de 
analyse van het omliggende kloosterlandschap nog in deze 
onderzoeksstap. In dit hoofdstuk wordt een analyse-methode 
voor de kloostertuin opgezet, waarin het landschap als inte-
graal onderdeel wordt meegenomen. Voordat deze opgesteld 
wordt, is het van belang om de context van het onderzoek naar 
kloostertuinen en kloosterlandschappen te kennen. De vol-
gende paragrafen gaan in op het historisch onderzoek, de rol 
van het landschap in de analyse, en de reeds bestaande anal-
yse-methoden welke tezamen als basis dienen voor een nieuwe 
methode.

4.1 Context

Historisch onderzoek
De internationale aandacht voor kloostertuinen vond haar 

oorsprong in de achttiende eeuw, toen de eerste historische 
uitgaven verschenen waarin kloostertuinen werden beschreven.2 
Deze eerste historische uitgaven vormden de kiem waaruit 
eeuwen later de analyses ontstonden voor de omsloten tuin. Deze 
maakte in de achttiende eeuw een hoogtij door en werd gezien 
als de verbinding tussen natuur en cultuur. Hij nam een centrale 
plek in in de maatschappij als gevolg van de westerse christelijke 
geschiedenis waarin het leven van de mens zich afspeelde tussen 
tuin en stad. In de zeventiende en achttiende eeuw was de aanleg 
van een tuin was het hoogst haalbare.3 Het onderzoek naar de (tuin)
architectuur groeide als gevolg van deze maatschappelijk trend en 
er verschenen uitgaven als Villas of the Ancients van R. Castell uit 
1728 of Architecture de jardins van Galimard uit 1765.4

1  Aben, 1998, 14-19.
2  Crisp, 1979, 93-100.
3  E. de Jong. Natuur en Kunst. Nederlandse tuin- en 
landschapsarchitectuur 1650-1740 , (Bussum: Uitgeverij Thoth, 1995), 9.
4  R. Castell. Villas of the Ancients , (Londen: 1728).; Galimard. 
Architecture de jardins , (Parijs: 1765).

Vanaf eind achttiende eeuw kantelden de trends in de (inter)nationale 
tuinarchitectuur. Vanaf deze periode keerde de maatschappij zich 
tegen het rationalisme en verlangde men terug naar het ongerepte, 
de intuïtie en de verbeelding. In de tuinarchitectuur uitte zich dit in de 
opkomst van de landschapsstijl.5 Ondanks deze kanteling bleef het 
internationale onderzoek naar kloostertuinen gestaag doorgaan. Dit 
vormde echter altijd een onderdeel van een groter onderzoek naar 
tuinen en/of architectuur, nimmer publiceerde men een uitgave die 
specifiek over de kloostertuin ging.6 Dit is een gegeven dat tot ver in 
de eenentwintigste eeuw zal voortduren. Internationale voorbeelden 
van dergelijke uitgaven zijn A history of English Gardening van G.W. 
Johnson uit 1829 en Dictionnaire raisonné de l’Architecture francaise 
du xie et xvie siècles van E.L.N. Viollet-le-Duc.7

Ook in de eenentwintigste eeuw verschenen er nog lang werken 
waarin de kloostertuin als onderdeel van een groter geheel werd 
behandeld. In 1978 beschreef Cowell kloostertuinen als onderdeel 
van een bredere categorie religieuze tuinen, waaronder ook 
islamitische en boeddhistische tuinen.8 Het jaar daarop verscheen de 
tweede druk van een nieuwe uitgave van het in 1924 gepubliceerde 
Medieval Gardens. Dit historisch onderzoek werd ondersteund door 
een grote hoeveelheid afbeeldingen, waardoor de lezer een veel 
gedetailleerder beeld kreeg van de kloostertuin als Middeleeuwse 
tuin. Mede hierdoor geldt deze uitgave nog steeds als standaardwerk 
over Middeleeuwse kloostertuinen.9 Na Cowell en Crisp verschenen 
nog een aantal historische onderzoeken waarin de kloostertuin 
als Middeleeuwse tuin werd beschreven. McLean beschreef 
hoofdzakelijk de Benedictijnse kloostertuin en behandelde daarnaast 
een kort historisch overzicht en een kort overzicht van andere typen 
kloostertuinen.10 Meyvaert presenteerde een historisch overzicht 
van de ontwikkeling van de kloostertuin tot en met de Middeleeuwen 
met een speciale aandacht voor de verschillende plantensoorten 

5  Backer, 1998, 29.
6  Crisp, 1979, 93-100.
7  G.W. Johnson. A history of English Gardening , (Londen: 1829).; 
E.L.N. Violet-Le-Duc. Dictionnaire raissoné de l’architecture Française du 
XIᵉ-XVIᵉ siècles , (Parijs: 1858-1868).
8  F.R. Cowell. The Garden as a fine art , (Londen: George Weidenfeld & 
Nicolson Limited, 1978).
9  Crisp, 1979.
10  McLean, 1981.
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die voorkwamen in de tuin.11 De eerste Nederlandse uitgave waarin 
kloostertuinen beschreven werden was van Stuip & Vellekoop uit 
1992. Het werk beschreef allerlei aspecten van de Middeleeuwse 
tuin en stond kort stil bij de kloostertuin.12 Landsberg viel met haar 
publicatie uit 1995 op door haar beschrijving van de verschillende 
typen indelingen van een kloostertuin. Bovendien beschreef ze 
kort de verschillende onderdelen van een kloostertuin.13 Aben & 
De Wit brachten in 1998 De omsloten tuin uit waarin niet alleen 
een historisch overzicht, maar ook een analyse-methode voor de 
omsloten tuin werd gegeven.14 Jennings bracht de meest recente 
publicatie uit over kloostertuinen in de Middeleeuwen, maar deze 
gaf echter beperkte nieuwe informatie wanneer men de eerder 
benoemde literatuur reeds gelezen had.15

Landschap
Op internationaal gebied is het met name Duitsland die het 

voortouw neemt in het onderzoek op het gebied van landschap 
en kloostertuinen. Zo wordt op de Leibniz Universteit in Hannover 
als sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw onderzoek gedaan 
naar kloosterlandschappen binnen het vakgebied van de 
landschapsarchitectuur.16 Sinds 2002 is ook het Zentrums für 
Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) aan deze universiteit 
verbonden, dat regelmatig een samenwerking aangaat met de 
Klosterkammer Hannover. Vanaf de dissertatie Vom gartenlandt so 
den Conventualinnen gehört. Die Gartenkultur der evangelischen 
Frauenklöster und Damenstifte in Norddeutschland van I. Formann 
in 2006 brengt het CGL regelmatig wetenschappelijke bundels over 
tuingeschiedenis uit, waar regelmatig het thema klooster(tuinen) 
naar voren komt. Dit zijn vrijwel altijd multidisciplinaire onderzoeken 
waar de samenwerking met de landschapsarchitectuur, tuinkunst en 

11  Meyvaert, 1986.
12  R.E.V. Stuip, C. Vellekoop. Tuinen in de Middeleeuwen , (Hilversum: 
Uitgeverij Verloren, 1992).
13  Landsberg, 1995.
14  Aben, 1998.
15  A. Jennings. Medieval Gardens , (Londen: English Heritage, 2004).
16  G. Nagel, J. Wolschke-Bulmahn. Klösterliche Kulturlandschaften 
als Forschungsgegenstand der Landschaftsarchitektur an der Leibniz 
Universität Hannover. In Klostergärten und klösterliche Kulturlandschaften. 
Historische Aspekte und aktuelle Fragen , (München: Klosterkammer 
Hannover, 2009), 163-164.

tuincultuur wordt opgezocht.17 Het laatste onderzoek met betrekking 
tot kloosterlandschappen is Zu den Qualitäten klösterlicher 
Kulturlandschaften. Geschichte, Kultur, Umwelt und Spiritualität van 
H. Küster en J. Wolschke-Bulmahn uit 2014.18

In Groot-Brittanië verscheen in 2004 Monastic landscapes van J. 
Bond waarin de machtspositie van de kloosters in het landschap 
centraal stond. Bond beschreef de impact die kloosters hadden op 
het Middeleeuwse landschap van Engeland en Wales. Bond ging 
hierbij verder dan de sociale en economische rol die de kloosters 
speelden en legde de nadruk op de impact die ze hadden als 
grootgrondbezitter. In dit multidisciplinaire onderzoek maakte 
hij gebruik van archiefbronnen, archeologische vondsten en 
architectuurhistorie.19

In Nederland loopt men enigszins achter op Duitsland en Groot-
Brittanië en is het onderzoek naar landschap en klooster(tuinen) 
pas echt van de grond gekomen vanaf het Jaar van het Religieus 
Erfgoed in 2008. Dit leidde in 2013 tot Een toekomst voor kloosters. 
Handreiking voor het herbestemmen van kloostercomplexen vanuit 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ondanks dat de 
herbestemming van een klooster in deze uitgave centraal stond, 
werd duidelijk aangegeven dat de historisch-ruimtelijke relatie 
tussen klooster en omgeving een belangrijk uitgangspunt is voor 
toekomstplannen.20 Een jaar daarop werd de ATRE opgesteld door 
de RCE en samenwerkende partners. Dit vormde het startsein voor 
allerlei onderzoek op het gebied van religieus erfgoed.

4.2 Recente publicaties

Tot nu toe zijn er geen specifieke analyse-methoden ontwikkeld 
voor het analyseren van kloostertuinen, waardoor de opbouw van 
dit historiografische overzicht bestaat uit onderzoeken en analyse-
methoden naar omsloten tuinen, soms in samenhang met het 

17  J. Wolschke-Bulman. Zur Schriftenreihe CGL-Studies. In 
Klostergärten und klösterliche Kulturlandschaften. Historische Aspekte und 
aktuelle Fragen , (München: Klosterkammer Hannover, 2009), 7-8.
18  H. Küster, J. Wolschke-Bulmahn. Zu den Qualitäten klösterlicher 
Kulturlandschaften. Geschichte, Kultur, Umwelt und Spiritualität , 
(Hannover: Leibniz Universität Hannover, 2014).
19  Bond, 2004, 354-357.
20  RCE, 2013, 29.
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landschap. Dit betreft zowel internationale, nationale als regionale 
publicaties.

Analyse-methode van Aben & De Wit
De eerste analyse-methode voor de omsloten tuin of hortus 

conclusus verschijnt pas eind jaren negentig van de twintigste 
eeuw. Omdat de kloostertuin één van de vormen is die een 
hortus conclusus kan aannemen is de gebruikte methode 
breder toepasbaar, maar desondanks niet onbelangrijk voor het 
onderzoek naar kloostertuinen. De omsloten tuin. Geschiedenis en 
ontwikkeling van de hortus conclusus en de herintroductie ervan 
in het hedendaagse stadslandschap van Aben & De Wit uit 1998 
geldt nog steeds als het standaardwerk over de omsloten tuin. Aben 
& De Wit analyseren hierin verschillende typen omsloten tuinen in 
Europa.21 Met hun onderzoek willen ze inzicht geven in de omsloten 
tuin als het fundament van de landschapsarchitectuur. De methode 
die ze hiervoor gebruiken bouwt voort op analyse-methoden uit de 
architectuur en de landschapsarchitectuur. Aben & De Wit vatten met 
hun analyse-methode de essentie van de omsloten tuin samen; een 
hermetisch afgeschermde wereld die zowel de microkosmos als het 
fragment representeert. Hiermee wordt bedoeld dat de omsloten tuin 
enerzijds een wereld op zichzelf is (microkosmos), maar anderzijds 
aansluit en verbonden is met zijn omgeving (fragment).

Om de methode van Aben & De Wit goed te kunnen doorgronden, 
is het van belang de totstandkoming van de methode te kennen. De 
methode is enerzijds gebaseerd op de theorie van Frankl en anderzijds 
op de die van Steenbergen & Reh. De Duitse architectuurtheoreticus 
Paul Frankl onderscheidt in zijn theorie vier aspecten die de 
architectonische vorm bepalen, te weten: doel, ruimtevorm, plastiek 
en verschijningsvorm.22 Deze scheppen volgens Frankl orde in de 
relatie tussen het ontwerp en de waarneming ervan, en geven inzicht 
in de ruimtelijke totstandkoming van het ontwerp.23 
• Het doel toetst of het ontwerp doelmatig is, waarbij de vorm van 

het gebouw voortkomt uit de functie. Er moet dus een duidelijke 
relatie tussen de functie  en het ontwerp van het gebouw zijn.

• De ruimtevorm beschrijft de plaatsing en de verdeling van de 

21  Aben, 1998, 14-19.
22  Ibidem, 14-15.
23  C. Steenbergen, W. Reh. Architectuur en Landschap. Het 
ontwerpexperiment van de klassieke Europese tuinen en landschappen , 
(Bussum: Uitgeverij THOTH, 2009), 383.

ruimtes in het ontwerp. Een gebouw kan bestaan uit één grote 
ruimte of een opeenvolging van ruimtes. Bovendien kan de 
grootte van elke ruimte afzonderlijk ook nog verschillen.

• De plastiek geeft aan in hoeverre er een krachtcentrum in het 
ontwerp is aan te wijzen dat het bijeenhoudt, of de krachtlijnen 
van de constructie in het ontwerp een zelfstandige uitdrukking 
hebben en de dynamiek van een ‘stroom’ uitbeelden. Hangt het 
ontwerp van het gebouw af van één centrale as en/of punt, of is 
het ontwerp opgebouwd uit meerdere assen en/of punten?

• De verschijningsvorm beschrijft tenslotte een- of meerduidigheid 
en één beeld of meerdere beelden. Dit kan de kleur, textuur 
en lichtval van een gebouw beschrijven. Heeft elke ruimte haar 
eigen sfeer of straalt het gebouw eenheid uit?

De Delftse onderzoekers Clemens Steenbergen en Wouter Reh 
hebben de architectonische analyse-methode van Frankl omgevormd 
tot vier bewerkingen voor het landschapsarchitectonisch ontwerp, te 
weten de  geometrische grondvorm, ruimtevorm, beeldstructuur en 
vorm van het programma. 
• De geometrische grondvorm beschrijft hoe het ontwerp van de 

tuin samenhangt of juist contrasteert met de landschappelijke 
context.

• De ruimtevorm beschrijft de driedimensionale landschapsruimte; 
de wanden van de tuin en het horizontale of verticale perspectief. 
De grenzen of de juist ontbrekende grenzen van een tuin worden 
hier beschreven.

• De beeldstructuur beschrijft de verwijzingen naar het natuurlijke 
landschap of het cultuurlandschap in de tuin. Hierbij gaat het 
niet specifiek om de iconografie, maar juist om de verwijzing en 
duiding.

• De vorm van het programma geeft aan hoe de tuin in relatie tot 
het gebouw en haar omgeving gebruikt werd.24

Deze beide theorieën worden vervolgens door Aben & De Wit 
samengebracht tot een analyse-methode voor de omsloten tuin.25 
De interne analyse van het gebouw en de contextuele analyse van 
de tuin worden samengevoegd tot een analyse-methode waarin 
niet alleen de lagen binnen de tuin worden bekeken, maar ook de 
verbinding wordt gelegd met de lagen waarin tuin en landschap 
een relatie met elkaar aangaan. Hierbij spelen de begrippen 

24  Ibidem.
25  Aben, 1998, 13-19.
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gebondenheid en vrijheid een grote rol. Gebondenheid staat voor 
de verbeelding van het landschap in de tuin, waardoor deze een 
relatie met haar omgeving aangaat. Vrijheid staat in deze context 
voor de afzondering van de tuin van de omgeving, waarin de tuin 
een verbeelding wordt van het abstract natuurbegrip. Deze twee 
begrippen leiden tot de bestempeling van een omsloten tuin als 
fragment of microkosmos, die volgt op de analyse-methode. De 
omsloten tuin als fragment is onderdeel van een groter landschap, 
wat duidelijk terug te zien is in verschillende elementen in de tuin. 
De omsloten tuin als microkosmos is een aparte wereld binnen een 
groter landschap. De tuin staat los van haar omgeving en gaat hier 
ook geen relatie mee aan.

In de analyse-methode bekijken Aben & De Wit de omsloten 
tuin vanuit drie verschillende schaalniveaus: in relatie met het 
landschap, in relatie met het gebouw en als op zichzelf staand 
geheel. Per schaalniveau zal de planorganisatie, ruimtevorm en 
de verschijningsvorm van de omsloten tuin worden beschouwd. 
Hierdoor ontstaan negen verschillende analyse-categorieën voor de 
omsloten tuin (tabel 3). In de route, het programma en de synthese 
komen de drie schaalniveaus vervolgens weer samen (tabel 4).26

De planorganisatie concentreert zich op de horizontale relatie 
tussen het landschap, het gebouw en de tuin. De ruimtevorm beschrijft 
de termen open en besloten op de verschillende schaalniveaus. De 

26  Ibidem, 16-17.

verschijningsvorm geeft de mate van menselijke bewerking aan.27 
De verschillende schaalniveaus komen samen in de route. De tuin 
kan hierin dienst doen als onderdeel van een groter geheel of juist 
het doel van de route zijn. Het aspect tijd is hierbij van belang, 
omdat de route kan versnellen, vertragen of tot stilstand komen. De 
verschillende categorieën komen tevens samen in het programma 
van de omsloten tuin en representeren hiermee de betekenis van 
de tuin. De omsloten tuin kan een uitdrukking van het gebruik zijn 
of representeert juist de achterliggende gedachte van het ontwerp. 
De eerder genoemde begrippen vrijheid en gebondenheid komen 
uiteindelijk terug in de synthese van de omsloten tuin. Wanneer 
vrijheid centraal staat in de tuin, is dit een voorbeeld van een 
microkosmos. De tuin staat dan los van haar omgeving en vormt een 
losse entiteit. Als gebondenheid centraal staat dan is de omsloten 
tuin een fragment, en vormt deze een onderdeel van een groter 
geheel.28

Baker: De paradox van de omsloten tuin
Baker bouwt met haar Captured Landscape. The paradox of 

the enclosed garden uit 2012 voort op het onderzoek van Aben 
& De Wit. Baker heeft een achtergrond in de architectuur en kijkt 
dus vanuit een andere context dan het landschaparchitectonische 
perspectief van Aben & De Wit. Dit levert een publicatie op waarin 
kritische vragen worden gesteld rondom het begrip omsloten tuin. Is 

27  Ibidem, 17-18.
28  Ibidem, 18-19.
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Landschap Gebouw Tuin
Planorganisatie Fysieke landschap Plattegrond gebouw Ontwerp tuin

Ruimtevorm Open / besloten Eenheid met de tuin / Op zichzelf 
staande eenheid

Horizontaal gerichtheid / Verticaal 
gerichtheid

Verschijningsvorm Natuurlijk / gecultiveerd Natuurlijk landschap / cultuurlijk 
tuinontwerp Mate van cultivatie

Landschap Gebouw Tuin
Route Onderdeel/doel

Programma en betekenis Uitdrukking van gebruiken / Uitdrukking van betekenis

Synthese vrijheid - gebondenheid - microkosmos - fragment
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het buitenruimte of is het een gevangen landschap? Is het een tuin 
of architectuur? Baker toont de diversiteit van de omsloten tuin aan, 
en hoe deze op verschillende schalen en in diverse functies blijft 
functioneren. Op verassende wijze legt ze de link naar hedendaagse 
problemen als de klimaatverandering en de toenemende druk op 
de ruimte.29 Hiermee legt ze de link tussen historisch onderzoek en 
de toepassing ervan in het hedendaagse, wat op het gebied van de 
kloostertuin als een nieuw inzicht kan worden bezien.

Baker beschouwt de omsloten tuin als een dubbelzinnige ruimte. 
Het representeert zowel de overdekte ruimte als de tuin, maar is 
tegelijkertijd beiden niet. De omsloten tuin kan daarom ook wel 
worden gezien als de buitenkamer, met bijbehorende muren, vloeren, 
plafond, deur en raam. Deze buitenkamer wordt daarnaast nog 
ingericht met dingen die aansluiten bij haar functie. De vergelijking met 
de overdekte ruimte binnenshuis is groot. Ook de warmte, lichtinval 
en ventilatie van de ruimte kunnen ontworpen worden. En net als de 
ruimte binnenshuis biedt ook de buitenkamer veiligheid, privacy en 
geborgenheid. De invloed van de natuur is in de buitenruimte echter 
niet uit te sluiten, de hemel voldoet als plafond en het klimaat en de 
ondergrond vormen belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp. 
Baker stelt dat het succes van de omsloten tuin allereerst ligt in de 
omgang met de ondergrond en vervolgens in de omgang met de 
ommuring.30 De omsloten tuin is dus buitenruimte die multifunctioneel 
is voor zowel ontwerpers als gebruikers. Hierdoor kan zij makkelijk 
aansluiten bij de behoeften van meerdere doelgroepen. De tuin kan 
worden gezien als de overgang van interieur naar exterieur. Juist de 
aanwezigheid van de ommuring zorgt ervoor dat zij los kan worden 
gezien van andere buitenruimtes. De multifunctionaliteit van de tuin 
maakt haar zeer geschikt om in te spelen op klimaatvraagstukken.31 
Doordat de omsloten tuin de overgang vormt tussen interieur en 
exterieur, gaat deze automatisch relaties aan tussen verschillende 
schaalniveaus. Juist wanneer de omsloten tuin goed is ingebed in 
haar omgeving draagt dit bij aan het totale ontwerp. Dit is mogelijk 
omdat de tuin als centrale component vaak invloed uitdraagt naar de 
overige ruimtes.32

29  K. Baker. Captured Landscape. The paradox of the enclosed garden , 
(New York: Routledge, 2012).
30  Ibidem, 6-10.
31  Ibidem, 34.
32  Ibidem, 35.

De omsloten tuin is niet alleen een fysieke ruimte waarin wordt 
geleefd, maar ook beeldende wereld die ruimte voor contemplatie 
biedt. Om een dergelijke ruimte tot stand te brengen moeten fysieke 
constructies samenvallen met ruimte op zichzelf.33 De ruimte 
wordt op dat moment meer dan de fysieke aanwezigheid van een 
constructie, het wordt een ervaring. Om de bedoelde ervaring tot 
stand te brengen is het van belang na te denken over materiaal en 
vorm, en hoe deze aansluiten bij de ervaring van de gebruiker.34 De 
zintuigelijke ervaring van de omsloten tuin vormt de brug tussen 
de fysieke en de beeldende ruimte. Onze zintuigen worden in een 
omsloten tuin op scherp gesteld doordat afleidingen uit de omgeving 
wegvallen. Deze condities zorgen ervoor dat de zintuigelijke reacties 
worden versterkt en we sneller de genius loci (= geest van de plek) 
van de plek aanvoelen.35 Niet alleen zicht, maar ook geluid, textuur, 
geur en beweging zijn belangrijke componenten om de zintuigelijke 
reacties te stimuleren.36

Afzonderlijk gelegen omsloten tuinen hebben een andere interactie 
met hun omgeving dan de omsloten tuinen die in een stedelijke 
omgeving liggen. Ruraal gelegen maken deze omsloten tuinen een 
statement in het landschap of worden ze er in opgenomen. Door 
hun ligging wordt de weg er naar toe onderdeel van de beleving 
en beïnvloedt het onze waarneming. Deze tuinen hebben zeer 
uiteenlopende functies: ze kunnen zijn opgezet voor de beleving, 
privacy en reflectie, of voor de productie van bijvoorbeeld planten, 
als botanische- of moestuin.37

Baker concludeert dat de omsloten tuin eerder een historisch 
artefact is dan dat het echt leeft in de huidige wereld van de 
(landschaps)architectuur. Ze benadrukt de potentie van deze 
tuinen, juist in de huidige maatschappij. De veranderende 
klimaatomstandigheden vragen om nieuwe ontwerp-mechanismes. 
De multifunctionele omsloten tuin leent zich hier goed voor. Doordat 
deze goed te conditioneren is, sluit deze beter aan op de wensen van 
de gebruiker, terwijl hier minder moeite voor hoeft worden gedaan.38

33  Ibidem, 105.
34  Ibidem, 130.
35  Ibidem, 135.
36  Ibidem, 157.
37  Ibidem, 163-164.
38  Ibidem, 187.
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Oles: Analyse-methode voor afscheidingen in het landschap
In Walls. Enclosure & Ethics in the modern landscape uit 2015 houdt 

T. Oles een betoog voor de muur in het historische en hedendaagse 
landschap. Met zijn stelling “Walls did not divide landscapes; they 
created them.” wil Oles het hedendaagse beeld van de muur weghalen 
uit het eenzijdige debat. Muren zijn volgens hem nooit enkel een 
scheiding, het brengt mensen ook samen. Het zijn constructies als 
gevolg van sociale, economische, landschappelijke, religieuze en 
politieke processen.39 Het onderzoek naar kloostertuinen verschilt 
op enkele punten duidelijk van het onderzoek naar andere tuinen. 
Dit komt vaak door het feit dat een kloostertuin een omsloten tuin 
is. De kloostermuur is hierin een belangrijk element, omdat het 
tegelijkertijd de toegang naar de tuin weigert en verschaft. 

Oles stelt in zijn onderzoek zes vragen die op elke muur van 
toepassing zijn, en daarmee het bestaan van de muur rechtvaardigen 
of ontkrachten:
• Moet de muur er zijn?
• Is de muur betwistbaar?
• Bevordert de muur uitwisseling?
• Ondersteunt de muur ecologie?
• Heeft de muur een zorgdragende functie?
• Kan de muur worden beschouwd als een ambacht?40

Het onderzoek van Oles is hierdoor belangrijk voor de ontwikkeling 
van het onderzoek naar kloostertuinen. Een uitgebreidere kennis 
over een muur kan zorgen voor een breder ontwikkeld debat over 
de herbestemming van kloostertuinen. Het stellen van de vragen 
geeft niet direct het antwoord op de vraag of een muur ethisch 
juist of onjuist is, maar maakt het debat erover genuanceerder. 
Bovendien zal niet elke vraag door iedereen hetzelfde beantwoord 
worden. De vragen van Oles geven een standaard waaraan elke 
muur moet voldoen, zodat deze bijdraagt aan de kwaliteit van het 
landschap.41 Het is daarom belangrijk ook dit soort vragen te stellen 
bij het herbestemmen van kloostertuinen, zeker wanneer zij in het 
rurale gebied liggen. Als onderdeel van het landschap moeten ze 
worden gemeten aan bepaalde maatstaven, om zo hun positie in het 

39  B.T. Oles. Walls. Enclosure & Ethics in the modern landscape , 
(Londen: The University of Chicago Press, 2015), 64-65.
40  Ibidem, 159-169.
41  Ibidem, 170-171.

landschap te bepalen.

Moet de muur er zijn?
Deze vraag wordt gesteld vanuit ethisch oogpunt; het gaat hier 

niet enkel om het wel of niet bestaan van een muur, maar met name 
wat de muur voor een effect heeft op haar omgeving. Dit geldt zeker 
ook voor gated communities waar kloostergemeenschappen onder 
vallen. De muur die een gemeenschap rondom haar bezit bouwt 
vormt een ongelijke relatie tussen de mensen binnen de muur en de 
mensen daarbuiten. De mensen binnen de muur eisen het recht op 
om de vorm van de muur te bepalen, terwijl de mensen daarbuiten er 
geen invloed op hebben en hun leven erdoor verstoord kan worden.42

Is de muur betwistbaar?
De omgekeerde relatie tussen de hoeveelheid macht en de 

hoeveelheid zichtbaarheid is belangrijk wanneer het om de ethische 
verantwoording van een muur gaat. De macht over een grondgebied 
neemt toe wanneer deze onzichtbaarder is voor de buitenwereld. 
Dit geldt in hogere mate voor de onzichtbare afscheiding dan voor 
de zichtbare. Het is hierbij van belang de balans te zoeken door de 
veiligheid die een muur kan brengen en de controle die daar voor 
nodig is.43

Bevordert de muur uitwisseling?
Geen enkele muur is ondoordringbaar, hoe solide deze ook lijkt 

te zijn. Dit geldt zeker voor muren in het landchap, die eerder als 
filter dienst doen dan als een daadwerkelijke grens. Deze vraag 
gaat dan ook om de poreusheid van een muur; in hoeverre de muur 
uitwisseling toestaat, en wat deze uitwisseling daadwerkelijkheid 
inhoudt. Wanneer deze uitwisselling minder letterlijk wordt genomen 
kan er op economisch, religieus, cultureel en landschappelijk gebied 
veel interactie zijn tussen het gebied buiten en binnen de muur.44

Ondersteunt de muur ecologie?
Het gaat bij deze vraag om de invloed die de muur heeft op het 

welzijn van het hele ecosysteem, waarvan de mens ook onderdeel 
uitmaakt. Het gaat hier dus niet alleen om de natuurlijke ecologie, 

42  Ibidem, 159-160.
43  Ibidem, 160-162.
44  Ibidem, 162-163.



51

maar ook om de sociale interactie. Vaak wordt een muur als 
verstoorder van dat laatste gezien, wanneer mensen bijvoorbeeld 
de toegang wordt ontnomen tot een bepaald grondgebied. Of de 
muur ecologie ondersteunt hangt af van de breedte van de muur en 
de poreusheid ervan. Wanneer een muur de ecologie maximaal wil 
versterken moet deze dik genoeg zijn om hier alle aspecten ervan te 
kunnen huisvesten, maar dun en poreus genoeg zijn om uitwisseling 
mogelijk te maken. Een heg is hier een goed voorbeeld van; de 
beesten en planten die in, op, onder of rond de heg leven zijn een 
ecosysteem op zichzelf. De heg zelf is de scheiding, maar poreus 
genoeg om uitwisseling tussen beiden kanten mogelijk te maken.45

Heeft de muur een zorgdragende functie?
Zoals eerder gezegd kan een muur ook veel geven in plaats van 

wegnemen. Dit kan een fysieke gift zijn, zoals de heg met hangend 
fruit eraan. Maar het kan ook een mentale gift zijn, wanneer de muur 
inspiratie, bezieling of herinnering geeft. Voor oude of religieuze 
muren is met name het mentale aspect van groot belang. Ook al 
hebben ze niet meer de functie waarvoor ze gebouwd zijn, toch 
kunnen ze nog steeds zorgen voor hun omgeving.46

Kan de muur worden beschouwd als een ambacht?
De ambacht van het maken van een muur hangt samen met de 

tijd die het in beslag neemt. Oles stelt dat ambacht bereikt wordt 
wanneer men er de tijd voor neemt. Deze tijd is om meerdere 
redenen belangrijk voor de ethische acceptatie van de muur. De tijd 
geeft de omgeving de mogelijkheid om aan de muur te wennen, en 
om een sociale band op te bouwen met de maker ervan. Dit zorgt 
ervoor dat wanneer de muur er staat, sociale uitwisseling makkelijker 
tot stand komt. Ook de natuurlijke en sociale ecologie is gebaat bij 
meer tijd, zodat het zich langzaam kan aanpassen aan de nieuwe 
situatie. Ten slotte zal de muur een grotere zorgdragende functie 
hebben wanneer meer mensen op een of andere manier hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming ervan.47

45  Ibidem, 164-166.
46  Ibidem, 166-167.
47  Ibidem, 168-169.

4.3 Discussie

Het historisch onderzoek naar kloostertuinen in (inter)nationaal 
perspectief is tot nu toe erg eenzijdig en onvolledig. Alle publicaties 
richten zich specifiek op de kloostertuin als Middeleeuwse tuin. De 
ontwikkeling die de tuin daarna heeft doorgemaakt wordt momenteel 
nog niet beschreven in de (inter)nationale literatuur. Kennis hierover 
is nodig om een aanleg goed te kunnen analyseren en waarderen. 
De beschikbare literatuur over de Middeleeuwse kloostertuin is 
daarnaast slechts beperkt betrouwbaar. Veelal worden dezelfde 
bronnen gebruikt en het aantal bronnen is vaak beperkt. Veel is 
gebaseerd op historisch kaartmateriaal en archiefstukken en vormt 
een interpretatie van de schrijver. Deze onvolledige en eenzijdige 
kennis over de ontwikkeling van de kloostertuin maakt het overige 
onderzoek naar de kloostertuin lastiger.

Naast de beperkte kennis, ontbreekt het ook aan integraal 
uitgevoerd onderzoek. Dat de kloostertuin onderdeel is van een 
groter landschap is nog geen algemeen gedachtegoed. Ondanks de 
Nederlandse bijdrage van Aben & De Wit (1998) wordt de kloostertuin 
nog te veel als een eenzijdig object behandeld. De relatie die de tuin 
aangaat met het omliggende landschap mag nog meer naar voren 
komen, zeker wanneer het rurale kloostertuinen betreft. Wanneer 
we opschalen naar de kloosterlandschappen, blijkt de beschikbare 
informatie schaars te zijn. Voor regionale studies zijn we aangewezen 
op internationale literatuur, enkel afzonderlijke detailstudies geven 
een inzicht in de Nederlandse situatie. Een reconstructie van het 
huidige en/of historische kloosterlandschap in Nederland kan dan 
ook van waarde zijn voor de toekomst. 

Ondanks dat Aben & De Wit in hun methode het landschap 
meenemen, ligt de nadruk op de relatie tussen kloostergebouw en 
kloostertuin. De kloostertuin als onderdeel van een landschappelijke 
constructie, mogelijk voormalig onderdeel van een kloosterlandschap, 
is een nog onderbelicht thema in de literatuur en de daaruit volgende 
analyse-methoden. Aben & De Wit werken met hun methode toe 
naar een synthese van de kloostertuin. Deze kan worden bestempeld 
als microkosmos of fragment. Door de tuin in één van deze twee 
uitersten samen te vatten, verdwijnt de diversiteit van de tuin.

Met de uitgaven van Baker (2012) en Oles (2015) wordt er 
meer detailniveau gebracht in het jonge onderzoeksgebied. Baker 
beschrijft verschillende typen omsloten tuinen en benoemt de 
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gebreken en kwaliteiten. Met zicht op het veranderende klimaat 
biedt de gemakkelijke aanpassing aan de ontwerper en gebruiker 
wetenschappelijke potentie voor de toekomst. Oles benadrukt in zijn 
publicatie het belang van beslotenheid in een omsloten tuin en de rol 
van de ommuring hierin.

In toekomstige analyses is het wenselijk de kloostertuin te zien 
als onderdeel van een complex en gelaagd landschap. Vanuit de 
landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening wordt de relatie 
tussen het landschap en een object vaak onderzocht vanuit de 
lagenbenadering. Deze is in 1998 door De Hoog et al ontwikkeld 
om inzicht te krijgen in de vertegenwoordiging van belangen. Aan de 
hand van de categorieën ondergrond, netwerk en occupatie kunnen 
verschillende belangen worden ingedeeld. Elke categorie heeft een 
andere tijdshorizon en wordt door een bijpassend bestuursniveau 
behartigd. Ondanks dat het lagenmodel is ontstaan om het handelen 
van burgers, politici en plannenmakers te ondersteunen, werd het 
al snel gebruikt als analyse-methode in de ruimtelijke ordening. 
Hier werden dezelfde categorieën gebruikt om de gelaagdheid van 
het landschap te doorgronden. Binnen de aangebrachte ordening 
stuit men dan op samenhang, die de relatie tussen de verschillende 
categorieën en schaalniveaus aangeeft.48 Vanuit haar opzet leent het 
lagenmodel zich goed voor de interactie met andere vakgebieden.49 
Mogelijk kan door middel van dit lagenmodel de relatie tussen 
kloostertuin en omliggend landschap in de toekomst worden 
meegenomen in de analyse.

4.4 Conclusie

Voortbouwend op de analysemehtode van Aben & De Wit en 
de bevindingen van Baker en Oles wil ik in deze paragraaf mijn 
eigen analyse-methode voor de kloostertuin opzetten waarin de 
relatie tussen kloostertuin en landschap centraal staat. Ondanks 
de ommuring van de kloostertuin, is er daadwerkelijk een interactie 
met de omgeving aanwezig, zoals blijkt uit het onderzoek van Oles.  
Zowel op sociaal, fysiek als ecologisch gebied zijn kloostertuin 

48  M. Hidding. Planning voor stad en land , (Bussum: Uitgeverij 
Coutinho, 2006), 95-96.
49  J. van Schaick, I. Klaasen. The Dutch Layers Approach to 
Spatial Planning and Design: A Fruitful Planning Tool or a Temporary 
Phenomenon?. European Planning Studies, 19:10, 2011, 1775-1796, 
1793-1794.
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en landschap met elkaar verweven. Aben & De Wit geven in hun 
onderzoek aan dat de interactie tussen de kloostertuin en het 
landschap op schaalniveaus van tuin, gebouw en landschap 
aanwezig kan zijn. In dit onderzoek heb ik er echter voor gekozen te 
focussen op de schaalniveaus van tuin en landschap, omdat beiden 
tot nu toe nog onderbelicht zijn in het bestaande onderzoek.

Met behulp van de lagenbenadering zal de relatie tussen het 
landschap en de kloostertuin worden geanalyseerd op de volgende 
drie categorieën: ondergrond, netwerk en occupatie. De ondergrond 
representeert de fysieke eigenschappen van het landschap, zoals 
de bodem, geomorfologie en hoogteligging. Het geheel van wegen, 
waterwegen en knooppunten wordt vertegenwoordigd door de 
categorie netwerk, en de menselijke invloed op de ruimte wordt 
weergegeven in occupatie. Gezamenlijk vormen deze drie lagen de 
representatie van het landschap. De dikwijls aanwezige kloostermuur 
kan de verbinder of deler zijn tussen de twee schaalniveaus, 
afhankelijk van de aard van de muur. Op beide schaalniveaus wordt 
deze dan ook meegenomen in de analyse. De uiteindelijke synthese 
van de analyse zal de diversiteit van de kloostertuin benadrukken en 
inzicht geven in de samenhang met het landschap. 
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De waardering van kloostertuinen wordt momenteel uitgevo-
erd met de waardestellingsmethode die verscheen in de Richt-
lijnen tuinhistorisch onderzoek. Deze verscheen in 2010 en 
geldt sindsdien als het standaardwerk voor het waardestellen 
van groen erfgoed.1 De brochure Een toekomst voor kloosters; 
Handreiking voor het herbestemmen van kloostercomplexen 
verwijst voor het waardestellen van kloostertuinen eveneens 
naar deze uitgave.2 Deze methode is echter zeer algemeen en 
methodisch van aard is en vindt daardoor niet genoeg aanslu-
iting bij de kloostertuin. Dit hoofdstuk levert door middel van 
concrete aanbevelingen een bijdrage aan de ontwikkeling van 
een waardestellingsmethode voor kloostertuinen. Omdat hier 
enig inzicht in de huidige publicaties voor nodig is, schetsen de 
komende paragrafen de ontwikkeling van de waardestelling in 
Nederland en geven ze een overzicht van de recente publicaties 
over dit onderwerp.

5.1 Context

De begrippen ‘gebouwd erfgoed’ en ‘groen erfgoed’ zijn inmiddels 
algemeen geaccepteerd binnen de Nederlandse erfgoedwereld. Bij 
de invoering van de Monumentenwet in 1988 was dit echter niet 
voorbehouden en hield men geen rekening met de invoering van 
de categorie ‘groen erfgoed’. Doordat het groene erfgoed tussen 
de werelden van cultuur en natuur in ligt, werd het lange tijd niet 
opgemerkt door beide partijen. Dat het juist een kans biedt als 
verbindend element tussen cultuur en natuur wordt pas sinds enkele 
jaren erkend.3

De weg van Monumentenwet naar waardering van groen erfgoed 
is lang en vindt haar oorsprong in de wereld van buitenplaatsen en 
landgoederen. Ruim voor de invoering van de Monumentenwet werd 
de eerste aanzet gegeven voor de bescherming van groen erfgoed. 
De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) richtte in 
1972 de Commissie Historische Buitenplaatsen, Parken en Erven op 
met als doel dit erfgoed voor de huidige en komende generaties te 
behouden. Niet veel later richtte de minister van Cultuur de Commissie 

1  R. van Immerseel, L. Hendriks. Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek; 
voor waardestellingen van groef erfgoed , (Amersfoort: RCE, 2010), 1.
2  RCE, 2013, 35-36.
3  N. Lensvelt. Groen erfgoed: een nieuwe loot aan de monumentenstam. 
Bulletin KNOB 2012-1. 35.

Buitenplaatsen op, als reactie op het rapport Bescherming der 
Nederlandse buitenplaatsen. Deze commissie bezocht in de periode 
1978 tot 1995 meer dan duizend buitenplaatsen in Nederland. 
Hiermee werden aan buitenplaatsen tuinhistorische waarden 
toegekend en werd kennis verzameld over ieder tuinontwerp. 
De commissie stelde voor om 450 buitenplaatsen te beschermen 
als rijksmonument. Tussen 1997 en 2008 zijn uiteindelijk door de 
toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg 540 buitenplaatsen 
voorzien van een omschrijving en een waardestelling. Daarnaast 
komen er nog 750 ‘groene monumenten’ in het monumentenregister 
voor.4 Als lid van deze Commissie stelt Carla Oldenburger in 1997 de 
Cascade-methode op, die een snelle en nauwkeurige waardestelling 
oplevert.5 

Ondanks de oprichting van deze twee commissies in de jaren 
zeventig, werd het groene erfgoed pas echt een onderwerp in de 
jaren tachtig. Verschillende verenigingen werden opgericht, zoals 
de Nederlandse Tuinenstichting (1980), de Stichting tot Behoud van 
Particuliere Historische Buitenplaatsen (1981), en het Tuinhistorische 
Genootschap Cascade (1987). Deze organisaties leverden door 
hun objectgerichte studies en georganiseerde studiedagen een 
belangrijke bijdrage aan de tuinhistorische kennis in Nederland. Ook 
werd er een eerste aanzet gegeven tot het waarderen van groen 
erfgoed.6 In 1987 bracht de Delftse onderzoekster Lucia Albers 
een multicriteria-analyse uit. Deze methode vormde de basis voor 
waardestellingsmethoden die later zouden volgen. Albers had tot doel 
een bijdrage te leveren aan het proces van de beleidsafweging voor 
de subsidie van historische buitenplaatsen en landgoederen door 
middel van een geïntegreerde beleidsonderbouwing ten aanzien 
van het behouden van historische tuinen en parken, inclusief die van 
buitenplaatsen en landgoederen. Door middel van een multicriteria-
analyse konden tuinen en parken nu objectief worden vergeleken.7 
Ondanks de vernieuwende slag die de multicriteria-analyse gaf, was 

4  Lensvelt, 2012, 36-37.
5  Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL). Carla 
S. Oldenburger-Ebbers. De Cascade-methode als waardestelling voor 
historisch groen. Case-study: Het ‘ideale’ Beeckestijn , http://www.dbnl.
org/tekst/_jaa030199801_01/_jaa030199801_01_0009.php, 23 december 
2015.
6  Lensvelt, 2012, 36-37.
7  L. Albers. Het gewichtloze gewogen; cultuurhistorische betekenis van 
landgoederen geevalueerd met behulp van multicriteria analyse , (Delft: 
Delftse Universitaire Pers, 1987), 1-4.
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deze zeer stelselmatig opgezet waardoor deze weinig flexibel was 
in de uitvoering.

Met de uitgave Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek geeft de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2010 een duidelijk signaal 
af. Groen erfgoed is een aparte categorie binnen het cultureel 
erfgoed en dient op haar eigen manier te worden onderzocht, 
gewaardeerd en beschermd.8 Toch is er nog steeds een wereld 
te winnen op het gebied van groen erfgoed. De winst zit hem met 
name in de actieve beleving van het groene erfgoed. Het nieuw 
gebruik van groen erfgoed kan grote gevolgen hebben voor deze 
actieve beleving. Een bezoek aan een openbaar park is immers 
heel anders dan een bezoek aan een particuliere tuin die enkel 
een paar dagen per jaar open is voor bezoekers. Dat dergelijke 
functieveranderingen ook ontwerpopgaves tot gevolg hebben is nog 
geen algemeen gedachtegoed. Het besef dat een tuin of park een 
restauratie of renovatie nodig heeft bij een functieverandering, wordt 
voor eigenaren en bezoekers vaak pas duidelijk als het versleten is.9

5.2 Recente publicaties

Cascade-methode
De Cascade-methode uit 1997 is de eerste waarderingsmethode 

voor groen erfgoed in Nederland. Daarmee is deze methode 
de voorloper van de meest recente waarderingsmethode uit de 
Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek. De Cascade-methode kent drie 
stappen van onderzoek, namelijk: 
• Genius loci et temporis, de karakteristieke kwalitatieve 

kenmerken van plaats en tijd;
• Canon auctoris, de karakteristieke kenmerken van het werk van 

de tuinarchitect binnen de plaats en tijd;
• Historia plantarum, de karakteristieke kenmerken van het 

toegepaste plantensortiment, toegepast door één architect, 
rekening houden met de omstandigheden van die tijd.10

Het verschil tussen deze Cascade-methode en een algemeen 
architectuurhistorisch onderzoek is dat de Cascade-methode meer 
nadruk legt op vergelijkend onderzoek. Dit houdt in dat de tuin op 

8  Van Immerseel, 2010, 1.
9  Lensvelt, 2012, 38-39.
10  DBNL, 2015.

deze drie kenmerken wordt gewogen aan grotere verzameling tuinen. 
De genius loci et temporis gaat over de kenmerken van de tuin die 
betrekking hebben op bewoners, gebouw, ligging, ondergrond en 
ecologie. Nadat deze stap is uitgevoerd is er een brede reeks van 
informatie over de tuin beschikbaar. De canon auctoris zoomt in 
op de vormprincipes van de architect van de tuin. Er wordt hierbij 
niet alleen gekeken naar het ontwerp op papier, maar ook naar de 
filosofie achter het ontwerp en de vertaling daarvan in structuren 
en ruimtelijke opbouw. Hier volgt de historia plantarum op, waarin 
wordt gekeken naar de toegepaste plantensoorten in het ontwerp. 
Hierbij houdt men rekening met de karakteristieke soorten voor 
een bepaalde periode en op welke manier deze plantensoorten 
geplant dienden te worden. Bij alledrie de stappen dient theoretisch 
onderzoek te worden gekoppeld aan terreinonderzoek.11

Wanneer deze drie stappen zijn doorlopen levert dit een 
waardestelling op in de vorm van een korte karakteristieke 
beschrijving van de tuin. Dit dient als basis voor het advies dat wordt 
gegeven over de bescherming van de tuin. Uiteindelijk verschijnt er 
een lijst met uitgangspunten, die leidend zijn voor de inrichting en 
het beheer van de tuin.12

Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek
In 2010 brengt de RCE de Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek; 

Voor waardestellingen van groen erfgoed uit, waarmee ze de 
omgang met groen erfgoed verder willen professionaliseren en hulp 
willen bieden aan de maatschappelijk betrokken organisaties op 
het gebied van groen erfgoed. Het is bedoeld als hulpmiddel om 
belanghebbenden en betrokkenen meer afgewogen beslissingen te 
laten nemen over de waarden van het groene erfgoed. De richtlijnen 
maken het mogelijk om deze partijen systematisch tuinhistorisch 
onderzoek te laten verrichten.13

Het tuinhistorisch onderzoek wordt in deze uitgave opgebouwd 
uit drie fasen: de beschrijving, het historisch onderzoek en de 
waardestelling. Doordat de waardestelling altijd wordt gebaseerd op 
de bestaande situatie, begint het onderzoek met een beschrijving 
van de huidige situatie. De onderdelen die in de beschrijving 

11  Ibidem.
12  Ibidem.
13  Van Immerseel, 2010, 1.
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worden benoemd, zijn dus tevens de onderdelen die centraal 
staan in de waardestelling. De waardestelling richt zich enkel op de 
bestaande situatie, omdat de waarde van verdwenen onderdelen 
niet toetsbaar is.14 In het historisch onderzoek kan men met behulp 
van verschillende bronnen de aanleg- en gebruiksgeschiedenis 
van het erfgoed reconstrueren. Deze interpretatie kan dan meer 
gewicht geven aan de diverse onderdelen in de waardestelling. Het 
is uiteindelijk de waardestelling die de tuinhistorische betekenis van 
de aanleg benoemt. Deels wordt deze gebaseerd op aspecten als 
gaafheid en zeldzaamheid die worden getoetst aan andere objecten 
met dezelfde of soortgelijke waarden.15 Enkel cultuurhistorische 
belangen staan centraal in de waardestelling. Deze staat dus los van 
eventuele belangen van de gebruikers, ontwerpers en de financiële 
aspecten.16

Het referentiepunt van de waardestelling moet van te voren 
worden vastgesteld. Er kan gekozen worden voor een contextuele 
waardestelling of een interne waardestelling. Bij een contextuele 
waardestelling wordt de aanleg vergeleken met soortgelijke 
aanleggen op landelijk, regionaal of lokaal niveau uit dezelfde 
periode. Bij een interne waardestelling wordt het relatieve belang 
van onderdelen benoemd als hoge, positieve of indifferente 
waarden. Hierbij wordt alleen gekeken naar de aanleg zelf en de 
directe omgeving. In beide gevallen wordt het schaalniveau van 
de waardestelling aan het begin kenbaar gemaakt aan de lezer. 
Hierbij staat de samenhang tussen aanleg, gebouw en gebruik 
centraal, omdat groen en gebouw vaak onlosmakelijk met elkaar zijn 
verbonden. Het groen vormt immers vaak de context van het gebouw. 
In het bredere kader van het tuinhistorisch onderzoek worden ook 
de geomorfologische, geografische, architectuurhistorische en 
gebruikshistorische aspecten meegenomen.17

Zowel de contextuele als de interne waardestelling wordt 
gebaseerd op:
• Algemene historische waarden: geeft de waarde van het 

ontwerp aan in een bredere context, bijvoorbeeld op cultureel, 
sociaal-economisch, religieus, geografisch, landschappelijk of 
bestuurlijk gebied. Daarnaast wordt het al dan niet aanwezige 

14  Ibidem, 25.
15  Ibidem, 22.
16  Ibidem, 25.
17  Ibidem.

pionierskarakter van de aanleg behandeld.
• Ensemblewaarden: drukt de samenhang van het ontwerp uit in 

waarden. Deze samenhang kan plaatsvinden met de omgeving, 
het gebouw of binnen de contouren van de tuin zelf. Wanneer 
de tuin een relatie aangaat met één of meerdere van deze 
schaalniveaus is er sprake van een ensemble.

• Tuinhistorische waarden: toont het belang van de aanleg in 
de geschiedenis van het vakgebied of de ontwerper, het idee 
achter de aanleg en het motief van de opdrachtgever. De aanleg 
wordt getoetst op afleesbaarheid, esthetische kwaliteiten en 
ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast kan een aanleg van waarde zijn 
door haar zeldzaamheid of innovatieve waarde.

• Waarden vanuit de gebruiksgeschiedenis: de aanleg past op 
een bepaalde wijze bij het gebruik of de functie. Tevens kan 
de aanleg een herinnering zijn om een historische gebeurtenis 
omtrent gebuik.18

Afhankelijk van het onderzoeksobject worden deze deelwaarden 
minder of meer meegewogen in de waardestelling. Elk van deze 
deelwaarden wordt getoetst aan de hand van de criteria gaafheid en 
zeldzaamheid.19

De tekstuele onderbouwing van een waardestelling wordt vaak 
ondersteund door waardestellingstekeningen. Op deze tekeningen 
worden de benoemde waarden met kleuren aangegeven op de 
plattegrond van de tuin. Bij de waardestellingstekeningen worden de 
waarden van de tuin uitgedrukt in drie categorieën. Een blauwe kleur 
geeft de hoge monumentwaarde aan, deze zijn van cruciaal belang 
voor de structuur en/of de betekenis van de aanleg. Een groene 
kleur geeft de positieve monumentwaarden aan, en de gele kleur 
geeft de indifferente monumentwaarde aan. De laatste categorie is 
van relatief weinig belang voor de structuur en/of betekenis van de 
aanleg.20

5.3 Discussie

Ondanks het feit dat de komst van de richtlijnen een goede 
ontwikkeling is voor de waardestelling voor groen erfgoed, is de 

18  Ibidem, 28.
19  Ibidem.
20  Ibidem, 29.
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aansluiting van de richtlijnen op kloostertuinen niet altijd toereikend. 
Deze categorie tuinen hangt tussen religieus en groen erfgoed in 
en vormt daarom een niche in de erfgoedwereld. Zoals eerder in 
hoofdstuk 4 al naar voren kwam, gaat de kloostertuin een relatie 
aan met haar omgeving en staat deze direct in verbinding met 
het kloostergebouw. De verschillende schaalsprongen die komen 
kijken bij het onderzoek naar de kloostertuin komen dan ook nog 
onvoldoende naar voren in de huidige richtlijnen. Enkel het benoemen 
van de waarden in de tuin is hiervoor niet afdoende, omdat deze 
direct in relatie staan met de gebouw- en omgevingswaarden. Er 
zijn nog geen specifieke richtlijnen naar buiten gebracht voor het 
waardestellen van landschappen, maar mogelijk bieden deze in 
de toekomst meer houvast voor de kloostertuin. Nu kunnen enkel 
onderdelen uit het omliggende landschap worden meegenomen 
in de waardestelling, maar dit geldt niet voor het omliggende 
cultuurlandschap als geheel.

Daarnaast speelt de objectiviteit van de waardestelling een grote 
rol. Het is met name bij een contextuele waardestelling belangrijk 
dat er een vergelijking mogelijk is op nationale, regionale of lokale 
schaal. Vooral op nationaal niveau is de kennis over kloostertuinen 
nog lang niet compleet. Het wetenschappelijke onderzoek hierover is 
in Nederland onvoldoende ontwikkeld, maar ook op regionale schaal 
ontbreekt het aan overzichten of bundels waarin de kloostertuinen 
uit een bepaalde regio of op landelijke schaal bijeen zijn gebracht. 
Dit soort overzichtswerken zijn toegankelijke hulpbronnen bij het 
uitvoeren van dergelijke waardestellingen. Doordat er zo weinig 
mensen op nationaal niveau kennis hebben over kloostertuinen, is 
de waardestelling vaak afhankelijk van een beperkt aantal bronnen. 
Hierdoor kunnen belangrijke details gemist worden, waardoor een 
aspect verkeerd gewaardeerd wordt. Meer onderzoek naar de 
kloostertuinen in Nederland is dus nodig om de waardestellingen 
van kloostertuinen in Nederland objectiever en betrouwbaarder te 
maken.

Doordat de waardestelling zich enkel richt op de bestaande 
situatie van het groene erfgoed, is het belang van tijd erg groot bij 
deze categorie erfgoed. De vergankelijkheid van groen erfgoed 
gaat immers veel sneller dan die van gebouwd erfgoed. Belangrijke 
structuren of onderdelen kunnen bij slecht of verkeerd beheer snel 
verloren gaan. Doordat er relatief weinig groen erfgoed de status 
van rijksmonument verkrijgt, is het belang van het behoud vaak 
lager dan bij de gebouwen die wel een dergelijke status verkregen 

hebben. Bij kloostercomplexen is het vaak het geval dat het 
gebouw reeds een rijksmonument is, terwijl het park of de tuin deze 
status niet heeft verkregen, waardoor de aandacht al snel op het 
gebouw wordt gericht. Kansen liggen hier in het zo vroeg mogelijk 
uitvoeren van de waardestelling, om de kans tot benoeming van 
rijksmonument zo groot mogelijk te maken. Daarnaast ligt er een 
kans in de aanvraag van een landgoedstatus, waar het geheel van 
gebouw en tuin beschermd wordt. Dit kan van meerwaarde zijn 
bij kloostercomplexen, omdat hier de relatie tussen gebouw en 
omgeving al zo duidelijk naar voren komt.

Ook de religieuze en/of spirituele waarden van een kloostertuin 
zijn van groot belang. Los gezien van de kloostermuur zijn het vaak 
deze waarden die een kloostertuin onderscheiden van een ander 
type groen erfgoed. Momenteel worden ze al wel behandeld in de 
waardestelling, maar nemen ze nog geen centrale plek in. Door beter 
stil te staan bij deze waarden, wordt er meer aandacht en diepgang 
aan deze elementen gegeven en bieden deze waarschijnlijk een 
betere basis voor de toekomstige herbestemming. Wanneer er 
sprake is van een religieuze herbestemming, is het van groot belang 
dat deze waarden volledig zijn geanalyseerd en gewaardeerd.

Tenslotte is de representatie van de waardestelling 
niet altijd toereikend aan de daadwerkelijke situatie. De 
waardestellingstekeningen zijn enerzijds snelle handvatten om de 
waardestelling te begrijpen, anderzijds missen ze de nuance die de 
tekstuele onderbouwing van de waardestelling biedt. Het gevaar is 
dan ook dat dergelijke tekeningen uit hun verband worden gehaald en 
daarmee verkeerde signalen afgeven. Wordt bijvoorbeeld iets geel 
gekleurd, dan betekent dit dat dit indifferente monumentwaarden 
zijn. Dit staat echter niet gelijk aan het feit dat deze waarden niet 
behouden moeten blijven voor het ensemble als geheel.

5.4 Conclusie

Het is van belang om in de toekomst een waardestellingsmethode 
voor de kloostertuin te ontwikkelen, zodat de waarden hiervan beter 
en nauwkeurig in kaart kunnen worden gebracht. Huidige methoden 
sluiten niet naadloos aan op dit type erfgoed en zijn bovendien zeer 
algemeen en methodisch van aard. De schaal van de kloostertuin is 
vaak groter dan die van een tuin en vraagt daarom eigenlijk om een 
landschappelijke aanpak. Juist het maken van schaalsprongen door 
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de verschillende schaalniveaus heen draagt bij aan het destilleren 
van de waarden van de kloostertuin. Om de landschappelijke en 
religieuze kant van de kloostertuin een grotere rol te laten spelen in 
de waardering worden de volgende aanbevelingen gegeven:
• Voer een interne waardestelling uit wanneer de kennis van de 

onderzoeker beperkt is. Zo wordt voorkomen dat de kloostertuin 
in de verkeerde of incomplete context wordt gewaardeerd.

• Voeg landschappelijke waarden toe als vijfde deelonderwerp 
van de waardestelling, zodat alle fysieke eigenschappen van 
het omliggende cultuurlandschap worden meegenomen.

• Voeg religieuze waarden toe als zesde deelonderwerp, zodat 
deze unieke eigenschap van de kloostertuin een centrale plek 
inneemt in de waardestelling.

• Voer de waardestelling in zo’n vroeg mogelijk stadium uit, om 
eventueel verval of vernieling van het erfgoed te voorkomen.

• Gebruik de waardestelling van groen erfgoed als aanleiding 
voor het vergaren van de landgoedstatus. Door deze status 
kunnen de complexen als geheel beter beschermd kunnen 
worden, waarbij financiële voordelen komen kijken.
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De herbestemming van kloosters richt zich momenteel en-
kel nog op het kloostergebouw, waardoor de waarden van de 
kloostertuin niet of nauwelijks een rol spelen in het herbe-
stemmingsproces. In voorgaande hoofdstukken zijn bijdragen 
geleverd aan de analyse- en waarderingsmethodes voor de 
kloostertuin, die in dit hoofdstuk samenkomen tot een herbe-
stemmingsmethode. In voorbereiding op de samenstelling van 
de methode is literatuuronderzoek uitgevoerd naar bestaande 
herbestemmingsmethoden voor kloosters. Daarnaast is door 
middel van referentieprojecten het proces bij reeds herbestem-
de kloostertuinen geanalyseerd. De verzamelde lessen en in-
spiratie uit dit hoofdstuk worden samen met de conclusies uit 
de eerdere twee hoofdstukken gebruikt voor de totstandkoming 
van de methode. Deze moet er voor gaan zorgen dat de herbe-
stemming van de kloostertuin niet langer in het teken staat van 
het kloostergebouw, maar uitgaat van de de waarden van de 
kloostertuin zelf.

6.1 Context

Herbestemmen is zo oud als de weg naar Rome, maar wordt 
desondanks als een relatief nieuw proces beschouwd. Dit komt 
doordat anderhalve eeuw geleden dit oude principe opeens niet meer 
gold. Door groei en maatschappelijke veranderingen konden nieuwe 
structuren niet meer organisch voortbouwen op de oude. Groei 
werd de drijfveer voor het nieuwe bouwen, waarbij de leegstand 
werd verwerkt naar sloop en nieuwbouw. Enige uitzondering hierop 
waren de grote monumenten die als museum of kantoor werden 
herbestemd. Maar het herbestemmen is terug van weggeweest. Met 
de toenemende vraag naar authenticiteit in de samenleving vormt 
het herbestemmen van steden en landschappen steeds vaker de 
oplossing.1

Niet alleen de herbestemming, maar ook de monumentenzorg is 
in de afgelopen eeuw opgebloeid. De sector heeft zich ontwikkeld 
van objectgericht met een museale aanpak naar gebiedsgericht met 
een focus op ontwikkeling. De basis voor deze nieuwe aanpak werd 
gelegd op de Conventie van Valetta in 1992, daar werd afgesproken 
dat erfgoed een integraal onderdeel zou worden van de ruimtelijke 
planning. Deze nieuwe interesse voor erfgoed werd vervolgens in 

1  M. Steenhuis, P. Meurs. Herbestemming in Nederland. Nieuw gebruik 
van stad en land , (Rotterdam: NAI Uitgevers, 2011), 6-16.

1999 bevestigd door het Belvedere Programma van de Nederlandse 
Rijksoverheid waarin samenwerking tussen ruimtelijke planners 
en historici werd gestimuleerd. Door middel van een creatieve 
aanpak zocht men nieuwe functies voor historische gebouwen en 
landschappen. Het Belvedere Programma vormde het beginpunt 
van de hervorming van de Nederlandse monumentenzorg, dat 
werd vastgelegd in het beleidsstuk MoMo uit 2007. De belangrijkste 
verandering ten opzichte van de Belvedere Programma was de 
terugtrekkende overheid, waarbij een beperkt budget, economische 
efficiëntie en individuele verantwoordelijkheid belangrijke pijlers 
waren. Mede door MoMo ontwikkelde de sector zich met hulp van 
publieke participatie, wat uiteindelijk leidde tot co-creatie, zoals werd 
gesteld in Een Lust, Geen Last (visie op de MoMo uit 2008 van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). In deze visie 
roept de overheid op tot meer bewustzijn omtrent de herbestemming 
van gebouwd en groen erfgoed.2

De huidige tendens kenmerkt zich door drie belangrijke trends. 
Allereerst is er een aanhoudende verschuiving in de relatie tussen 
de publieke en private sector op het gebied van de financiering. 
Daarnaast is er een lopende verschuiving van groei naar stabilisatie 
of zelfs krimp van de samenleving. Hierbij is het de vraag of deze 
trend invloed heeft op het aanwijzen van nieuwe monumenten. Wat 
zijn de gevolgen van een aanwijzing? Zorgt de aanwijzing niet voor 
meer leegstaande gebouwen? Een aanwijzing beperkt immers vaak 
de functieontwikkeling van een pand en daarmee de mogelijkheden. 
Ten slotte is het de vraag of er in een tijd van demografische 
krimp nog vraag is tot het behouden van monumenten. Wanneer 
erfgoed wil overleven in tijden van krimp, is het belangrijk dat deze 
meedeint op de golven van verandering. Hoe ver kun je gaan in 
de herbestemming van monumenten, wanneer het de (intrinsieke) 
erfgoedwaarde schaadt?3

Deze ontwikkelingen in de huidige erfgoedsector vallen samen 
met de leegstand van het religieuze erfgoed in Nederland. In de 
komende twintig jaar komen 2000 kerken leeg te staan en sluiten 
130 van de 150 praktiserende kloosters. De opkomst van de 
herbestemming biedt oplossingen voor deze religieuze gebouwen 

2  J. Janssen. Modernising Dutch heritage conservation: current progress 
and ongoing challenges for heritage-based planning and management. 
Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 2014, 105:5, 627-628.
3  Ibidem, 627-628.
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en complexen in ons land. Steeds vaker worden kerken en kloosters 
herbestemd, zodat het fysieke gebouw of complex bewaard blijft. 
Waar in de grote steden vrij gemakkelijk nieuwe functies voor dit 
soort gebouwen en complexen wordt gevonden, is dit probleem op 
het platteland veel groter. Hier is de samenleving sneller verzadigd 
met het aantal nieuwe functies dat herbestemming biedt.4

Desondanks kan het herbestemmen van religieus erfgoed van 
groot belang zijn voor een gemeenschap.5 De achteruitgang van 
een religieus gebouw kan negatieve gevolgen hebben voor de 
gemeenschap. Vaak wordt het door zowel gelovigen als niet-
gelovigen geapprecieerd om verschillende redenen. Toch kan een 
gebouw in ongebruik raken en niet meer van dienst zijn in haar 
oude functie. Herbestemming kan in zo’n situatie een oplossing 
bieden, omdat het gebouw dan in ieder geval fysiek bewaard blijft 
en eventueel de samenleving stimuleert op psychisch, economisch 
en fysiek vlak.6

Tot nu toe blijkt de huidige focus van de herbestemming echter vaak 
bij het gebouw te liggen, waarbij niet of nauwelijks wordt gesproken 
over eventueel groen religieus erfgoed.7 Om de sector ook op dit 
terrein te ontwikkelen kan bestaande kennis over het herbestemmen 
van gebouwd religieus erfgoed worden gebruikt voor het ontwikkelen 
van een herbestemmingsmethodiek voor groen religieus erfgoed.

6.2 Recente publicaties

Omdat er nog geen methodes bestaan voor de herbestemming 
van de kloostertuin of groen religieus erfgoed, ligt de focus in deze 
paragraaf op bestaande methodieken voor de herbestemming van 
religieuze gebouwen. Deze publicaties kunnen dienen ter informatie 
en inspiratie voor de laatste stap in de herbestemmingsmethodiek. 
Deze nieuwe methode zal dan ook een eerste aanzet zijn in het 
onderzoek naar de herbestemming van kloostertuinen en groen 

4  Van ’t Hof, 2014.
5  K. Velthuis, D.H.R. Spennemann. The Future of Defunct Religious 
Buildings: Dutch Approaches to Their Adaptive Re-use. Cultural Trends, 
16:1, 43-44.; T.Z.Mine. Adaptive re-use of monuments “restoring religious 
buildings with different uses”.  Journal of Cultural Heritage, 2013, 14, S14.
6  Velthuis, 43-44.
7  Ibidem, 62.

religieus erfgoed.

Velthuis en Spennemann
Velthuis en Spennemann tonen met hun publicatie de reeds 

bestaande Nederlandse methodes voor het herbestemmen van 
kerken. Dit dient ter inspiratie voor de herbestemming van de 
groeiende groep leegstaande kerken in grote delen van de wereld.

Negen verschillende methodes worden behandeld, die terug te 
voeren zijn op drie hoofdtypen: 1. religieuze; 2. publieke en; 3. private 
herbestemming. De voor- en naderlen van deze drie hoofdtypen 
zullen hierna kort worden besproken en zijn samengevat in tabel 5.

Bij religieuze herbestemming wordt de kerk in haar oorspronkelijke 
vorm en functie bewaard en gaan de minste waarden verloren. In 
Nederland levert dit type herbestemming vaak maatschappelijke 
goedkeuring op, met als enige twistpunt de herbestemming tot 
moskee.

Wanneer religieuze herbestemming niet aan de orde is, is 
publieke herbestemming de meest geschikte optie. Deze methode 
zorgt voor optimaal ruimtegebruik en past binnen het idee van 
een religieus gebouw als publieke ruimte. Dit hoofdtype is op te 
splitsen in verschillende methodes, zoals: de herbestemming 
voor de gemeenschap, multifunctionele herbestemming, muzikale 
herbestemming, of de herbestemming tot theater of museum. De 
vraag naar dit type herbestemming ligt voornamelijk in de steden in 
plaats van de dorpen en is dus maar voor een beperkt aantal kerken 
de oplossing.

Private herbestemming brengt het gebouw in handen van de 
private eigenaar, waarbij hoofdzakelijk vanuit de economische 
belangen wordt gehandeld. De fysieke waarden van een gebouw 
worden hierbij vaak verstoord, om het project economisch haalbaar te 
maken. Herbestemming tot woning is een veelgenoemde oplossing 
voor leegstaande gebouwen op het platteland. Bij de verbouwing 
tot een woning wordt echter veel ingeleverd op de karakteristieke 
waarden van het oorspronkelijke gebouw. Bij de herbestemming tot 
kantoor, opbergruimte, winkel, of horeca zijn de grote veranderingen 
die een gebouw hiervoor moet ondergaan zowel voor- als nadeel. 
Veel waarden gaan bij dergelijke functieveranderingen verloren, 
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maar deze staan zo ver af van de oorspronkelijk bestemming dat de 
architect hierdoor meer vrijheid verwerft.8

Hendrikx
Hendrikx toont de drie meest voorkomende herbestemmingen 

van kloostergebouwen. Hij maakt hierbij onderscheid in drie typen: 
1. religieuze/spirituele; 2. niet-religieuze; en 3. niet-openbare 
functies. Het is hierbij belangrijk dat de herbestemming zoveel 
mogelijk past bij de traditionele functies die een klooster altijd heeft 
gehad. Daarnaast moet de nieuwe functie ook zo veel mogelijk 
passen in de historische context van het kloostercomplex. De sfeer 
van het voormalige klooster moet immers aansluiten bij de sfeer 
van de nieuwe functie. Dit bereikt men het gemakkelijkst bij een 
herbestemming van religieuze of spirituele aard. Mocht dit niet tot de 
mogelijkheden behoren, dan zijn de overige twee categorieën ook 
nog een optie.9

Bij een religieuze herbestemming is de gemakkelijkste optie om 
het klooster beschikbaar te stellen aan de eigen orde of congregatie. 
Mocht dit niet mogelijk of nodig zijn, dan kan men de ruimte ook 
beschikbaar  stellen aan een andere orde of congregatie. Ook 
niet rooms-katholieke, christelijke instellingen zijn een doelgroep 
aan wie het klooster kan worden toevertrouwd. Bij een spirituele 
herbestemming kan men denken aan een meditatie-centrum of een 
rouw en/of uitvaartcentrum. Bij deze functies speelt religie geen rol, 
maar vindt men wel de rust en bezinning die oorspronkelijk bij een 
klooster hoort.10

8  Ibidem, 55-60.
9  Hendrikx, 2008, 51.
10  Ibidem.

Een niet-religieuze functie kan ter sprake komen wanneer 
de religieuze of spirituele herbestemming geen optie meer is. 
Desondanks probeert men te allen tijde de toekomstige functie zoveel 
mogelijk op het klooster te laten aansluiten. Voorbeelden van niet-
religieuze functies van een klooster zijn een museum, bibliotheek, 
archief, concertzaal, schouwburg of congrescentrum.11

De niet-openbare functies vormen de derde categorie, die net zoals 
de niet-religieuze functies als tweede keus worden gekenmerkt ten 
opzichte van de religieuze herbestemming. Afhankelijk van de functie, 
kan deze categorie ook goed aansluiten bij de voormalige religieuze 
functie van het complex. Voorbeelden uit deze categorie zijn divers: 
bejaardenoord, verpleegtehuis, sanatorium, wooncomplex, kantoor, 
verenigingsgebouw, bierbrouwerij, boekbinderij of landbouwbedrijf. 
Door constant na te gaan welke functie het beste aansluit bij de 
voormalige religieuze functie van het complex, kunnen veel kosten 
en tijd bespaard worden in het herbestemmingsproces.12

RCE
De handleiding Een toekomst voor kloosters werd in 2010 

uitgegeven door de RCE. In deze handleiding zijn functiescenario’s 
opgenomen voor de herbestemming van kloostergebouwen. De 
keuze is afhankelijk van de grootte en het type kloostergebouw. Er is 
gekozen voor een groot aantal opties in plaats van hoofdcategorieën, 
te weten: 1. Overgangsfuncties; 2. Bezinning; 3. Zorg; 4. Sociaal-
maatschappelijk; 5. Werken; 6. Wonen; 7. Horeca en recreatie; 8. 
Onderwijs en cultuur; en 9. Gemengde functies. In deze paragraaf 
zal elke functie kort worden behandeld.13

11  Ibidem.
12  Ibidem.
13  RCE, 2013, 47-56.

Type herbestemming Voordelen Nadelen
Religieuze herbestemming Fysieke waarden blijven bewaard.

Functie blijft bewaard.
Er kan onenigheid ontstaan over het type religie van 
de herbestemming.

Publieke herbestemming Ruimte van het gebouw wordt optimaal gebruikt.
Past goed bij de functie als gemeenschappelijk 
gebouw.

- Functie kan soms in conflict zijn met de waaarden 
van het oude geloof.

Private herbestemming Architect heeft de meeste vrijheid. Gebouw verliest haar functie als gemeenschappelijk 
gebouw.
Fysieke waarden worden verstoord.
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De overgangsfunctie is een tussenvorm waarin kloosterlingen nog 
in hun gebouw kunnen blijven wonen, maar zich tevens kunnen richten 
op nevengebruik. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld door 
hun gebouw op bepaalde tijden open te stellen voor congressen of 
trainingen. Ook kunnen zij een gedeelte van hun gebouw permanent 
verhuren. Een andere optie is dat de kloosterlingen enkel nog in een 
bepaald gedeelte van het kloostergebouw wonen en dat het overige 
gebouw alvast wordt ontwikkeld voor een eventuele toekomstige 
nieuwe functie.14

Een functie die goed aansluit bij de oude waarden van het 
klooster en dat met kleine aanpassingen al te realiseren is, is de 
bezinningsfunctie. Hieronder kan veel worden verstaan, zoals 
een yogaruimte, een centrum voor spirituele groepen of een 
trainingsruimte voor overheden en bedrijven. Niet alleen externe 
partijen kunnen zich op deze manier vestigen in een klooster, ook 
de kloosterlingen zelf kunnen bijvoorbeeld bezinningsdagen gaan 
organiseren.15

Een zorgfunctie is een dermate breed thema, dat er altijd wel 
een passend scenario te vinden is. Kloosters in een stedelijke 
omgeving zijn zeer geschikt als gezondheidscentrum, omdat de 
grote verscheidenheid aan ruimtes vele functies kan herbergen. Dit 
biedt ook de mogelijkheid om het gebouw openbaar toegankelijk 
te houden. Toch wordt bij deze functie gewaarschuwd voor het 
omliggende kloosterterrein, omdat eventuele parkeerplaatsen op 
zo’n terrein zouden moeten worden gerealiseerd, vanwege het 
gebrek aan parkeerterreinen in de stad. Het is hierbij dan zaak de 
beslotenheid van het complex zo veel mogelijk te waarborgen door de 
ommuring slechts beperkt te doorbreken. Grote kloostergebouwen 
in een groene omgeving zijn daarentegen een zeer geschikte plek 
voor een zorghotel. De vele kamers van het klooster zijn gemakkelijk 
te verbouwen tot appartementen of hotelkamers. De grote ruimten 
zijn daarnaast geschikt als ontmoetingsplek of voor dagactiviteiten. 
Ten slotte zijn kleine kloosters geschikt als hospice voor bijvoorbeeld 
de opvang van mensen in hun laatste levensfase. 16

De handleiding van het RCE staat kort stil bij de optie voor een 

14  Ibidem, 47.
15  Ibidem.
16  Ibidem, 47-50.

sociaal-maatschappelijke functie. Kloosters zijn zeer geschikt 
om grote groepen mensen op te vangen en bieden daarom 
de mogelijkheid voor de opvang van specifieke groepen zoals 
bijvoorbeeld asielzoekers, daklozen of alleenstaande moeders met 
kinderen. Voor deze kwetsbare groepen kan de ommuring het gevoel 
van een veilige plek versterken.17

Wanneer het gebouw als werkplek gaat dienen, zijn er verschillende 
mogelijkheden voor handen. Zo kan een klooster worden gebruikt 
als gemeentehuis, een optie die relatief weinig verandering van 
het gebouw vraagt. Kleinere kloosters kunnen worden gebruikt 
als kantoor, wat eveneens ook weinig aanpassingen met zich 
meebrengt. De grotere kloosters kunnen aan meerdere bedrijven 
worden verhuurd, waarbij er wel meer flexibiliteit van het interieur 
wordt verwacht. Het interieur moet immers steeds kunnen inspelen 
op de wensen van wisselende huurders. Ook de werk-functie brengt 
parkeerproblemen met zich mee. Zeker in een stedelijke omgeving 
is een parkeergarage al snel onvermijdelijk, wat de kosten van het 
project flink omhoog doet lopen.18

Ondanks het feit dat een woonfunctie dicht bij de oude waarden 
van een klooster ligt, kan het grote aanpassingen in het gebouw tot 
gevolg hebben. Enige uitzondering hierop is de studenthuisvesting. 
De interne structuur van gangen met kamers sluit goed aan op 
de woonvorm van studenten, maar biedt vaak te weinig ruimte 
voor afzonderlijk appartementen of woningen. In dit soort gevallen 
verdwijnt dikwijls de lange gang en worden ruimtes ontsloten via een 
galerij langs de buitengevel of inpandige trappenhuizen. Ook de grote 
ruimtes, zoals bijvoorbeeld de kapel zijn moeilijk in te passen in de 
woonfunctie, omdat er weinig behoefte is aan gemeenschappelijke 
ruimtes. Voordeel van een woonbestemming is het feit dat deze 
duurzaam is en dat het onderhoud verzekerd is via de eigenaren. 
Een woonbestemming kan wel concrete problemen opleveren voor 
de kloostertuin, omdat een grote hoeveelheid appartementen vraagt 
om veel parkeerplaatsen. De gemeenten eisen steeds vaker dat deze 
parkeerplaatsen op het eigen terrein worden gerealiseerd, waarbij 
de bovengrondse oplossing schade berokkend aan de kloostertuin. 
Maar zelfs wanneer onder de kloostertuin een parkeergarage wordt 
gerealiseerd zullen waarden verdwijnen. Wanneer er sprake is 
van nieuwbouw in de kloostertuin, gaan te allen tijde tuinwaarden 

17  Ibidem, 50.
18  Ibidem, 50-51.
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verloren.19

De horeca en recreatie bieden verschillende mogelijkheden voor 
de herbestemming van kloosters. Zo kan een middelgroot klooster 
prima dienst doen als hotel. De grote kloosters zijn eerder geschikt 
als conferentieoord. Hierbij is wel het gevaar dat men bij gebrek 
aan ruimte al snel uitbreiding zoekt in de kloostertuin. Zoals gezegd 
gaan hierbij te allen tijde tuinwaarden verloren. Ditzelfde geldt voor 
de parkeerplaatsen die gerealiseerd moeten worden. Er is ook 
nog een scenario waarbij het klooster het centrum vormt van een 
bungalowpark. Hierbij dient het klooster enkel nog als een soort 
attractie en deze optie wordt pas aantrekkelijk wanneer het enige 
alternatief sloop is.20

Het onderwijs is zeker voor de kloosters die ooit als 
onderwijsinstelling zijn gebouwd een zeer geschikte bestemming. In 
steden is deze overgang vaak al vanzelf gegaan. Daarnaast kunnen 
dergelijke kloosters in de steden ook worden gebruikt als toneel- 
of muziekschool. Het afwisselende aanbod van ruimtes sluit goed 
aan bij de individuele lessen en de grote optredens. Eventueel kan 
het klooster gaan dienen als een cultureel centrum, waarbij allerlei 
culturele activiteiten worden gebundeld in één gebouw. Vaak vraagt 
dit om forse ingrepen in het gebouw, en zorgen de vele bezoekers en 
hoge belevingswaarde voor een tegenstelling met het oorspronkelijk 
besloten kloosterleven. In het landelijk gebied kunnen kloosters 
worden gebruikt als een retraitehuis, waarbij bijeenkomsten, 
trainingen of studie- en stilteweken worden aangeboden.21

Ten slotte is er de optie voor gemengde functies die met name 
voor grote kloosters interessant kan zijn. De grote diversiteit aan 
ruimten maakt dat deze gebouwen geschikt zijn voor meerdere 
functies tegelijkertijd. Gemengde functies zorgen ervoor dat het 
gebouw interessanter kan worden voor meerdere partijen, maar 
zorgt gelijktijdig voor een zwaar programma van eisen. Deze kunnen 
al snel ten koste gaan van de kloostertuin, waardoor de balans 
tussen hergebruik en het behouden van cultuurhistorische waarden 
ver te zoeken is. Daarentegen zorgen particuliere initiatieven 
voor gemengde functies vaak voor een organische wijze van 

19  Ibidem, 51-53.
20  Ibidem, 53-54.
21  Ibidem, 54-55.

herbestemmen.22

6.3 Referentiestudies

In deze paragraaf staan vier referentiestudies centraal, waarvan 
de gebruikte herbestemmingsmethodiek is geanalyseerd. De 
analyse focust zich op de vijf onderdelen van de te ontwikkelen 
herbestemmingsmethode: 1. beschrijving; 2. historisch onderzoek; 3. 
analyse; 4. waardestelling en 5. herbestemming. De referentiestudies 
bestaan uit reeds uitgevoerde of nog uit te voeren plannen voor 
drie kloostertuinen en één parochiepark. Ze hebben verschillende 
locaties, functies en werkwijzen, om een zo breed mogelijk spectrum 
aan mogelijkheden te onderzoeken. De gekozen projecten liggen 
allemaal in een landelijke omgeving, zodat de relatie met het 
omliggende landschap kan worden meegenomen.

Het eerste project is de herbestemming van de kloostertuinen van 
Abdij Rolduc. Deze tuinen liggen in de gemeente Kerkrade en zijn 
reeds aangelegd in de zeventiende eeuw. De gemeente gaf Bureau 
Verbeek in 2012 opdracht voor het maken van een herinrichtingsplan 
voor de kloostertuinen van Abdij Rolduc. Momenteel ligt er een 
definitief ontwerp en is fase 1, de herinrichting van de wijngaard, 
uitgevoerd. Fase 2 wordt nu aangelegd, maar voor fase 3 moet de 
aanbesteding nog in gang worden gezet.23

Het terrein van voormalig Trappistinnenklooster Koningsoord 
in Berkel-Enschot is het tweede referentieproject. De Tilburgse 
Woningstichting geeft in 2014 Albers Adviezen Historische Parken de 
opdracht voor een historisch onderzoek naar het terrein. Ze vragen om 
een cultuurhistorische evaluatie van het actuele stedenbouwkundige 
plan. Het doel is de kloostertuinen te documenteren en analyseren, 
om er uiteindelijk een deel van te behouden. Het kloostercomplex 
zal worden heringericht voor een nieuw gebruik, waarbij er voor 
de tuinen rond de hoofdgebouwen nog geen definitieve plannen 
zijn gemaakt. Dit geldt echter niet voor de gronden ten westen en 
zuiden van de hoofdgebouwen, hier wordt een nieuwe woonwijk en 
winkelcentrum ontwikkeld.24

22  Ibidem, 55.
23  B. Kerckhoffs. Mailconversatie met Auteur, 28 september 2015.
24  A. Guinée. Concept artikel Koningsoord voor Groen. 1 april 2015 , 1.
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analyse

Kastanjes hebben Kastanjebloedingsziekte

schetsontwerpcompositieanalyse

de omsloten tuin (hortus conclusus) met entrees en doorgangen terrassentuin

(symmetrie)assen in relatie tot gebouwde elementen verbindingen tussen poorten
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Berkel-Enschot  Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord 

Kaart 1 Functionele hoofdindeling  

15
Albers Adviezen Historische Parken  Guinée Landschapsachtectuur 

Berkel-Enschot  Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningsoord 

Onderdeel 16. Gemengde beplanting langs as slotgebouw-begraafplaats  
De beplanting bestaat ondermeer uit appels (Malus sp), berken en een Amerikaanse eik. 
Vermoedelijk gaat het hier deels om bewuste aanplant deels toeval (gehandhaafde 
zaailingen).

Afb. 59 Boomgroep met herfstkleur en voorjaarsbloesem

Onderdeel 17. Eikenlaan  
De eikenlaan die liep van de boerderij naar het later verkochte eikenbos (voor de bouw van 
winkelcentrum Eikenbosch) is nog prominent aanwezig. Alleen de eerste dikke eik bij de 
aantakking van de laan op de as tussen het slotgebouw en de begraafplaats is gesneuveld.

Afb. 60 Eikenlaan (0nderdeel 17) gezien vanaf het zuiden, met herplante bomen.

53
Albers Adviezen Historische Parken  Guinée Landschapsachtectuur 
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Het derde project is het Processiepark in St. Willebrord. De gemeente 
Rucphen gaf in 2007 Plancompagnons landschapsarchitecten de 
opdracht een verbeterd renovatieplan voor het Processiepark op te 
stellen, nadat het eerder gemaakte renovatieplan uit 2004 door de 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Moumenten 
en Welstandszorg Noord-Brabant werd afgekeurd. Het uitgangspunt 
van het vernieuwde renovatieplan was om het Processiepark 
om te vormen tot een wandelpark met behoud en respect van 
kerkelijke en cultuurhistorische aspecten. Het park diende te 
worden opgewaardeerd tot dorpspark voor alle bewoners van St. 
Willebrord.25

Ten slotte wordt het herbestemmingsproces van de kloostertuinen 
van Steyl geanalyseerd. Het dorpje Steyl werd in negentiende 
eeuw gekocht door de Duitse priester Arnold Janssen (1837-
1909) om hier een missieseminarie te stichten.26 Het Missiehuis is 
momenteel bezig met het maken van een tuin-ontwikkelingsplan 
voor het kloosterdorp Steyl, dat in 2016 in werking zal gaan. Doel 
van dit tuin-ontwikkelingsplan is het herstellen van de waarden in de 
kloostertuinen, als bezinnings- en nutstuinen.27

Beschrijving
De beschrijving van de huidige situatie is de eerste stap in het 

herbestemmingstraject en is een belangrijk onderdeel omdat hierin 
het uitgangspunt voor het verdere traject wordt gevormd. Deze 
stap komt in drie van de vier geanalyseerde projecten terug. De 
wijze waarop de beschrijving wordt uitgevoerd, verschilt echter 
per project. De beschrijving van de kloostertuin van Rolduc is erg 
visueel van aard, waardoor het verhaal ook voor een buitenstaander 
makkelijk te volgen is. Door middel van veel foto’s, kaarten, 
tekeningen en korte begeleidende tekst wordt de huidige situatie 
van de kloostertuin toonbaar gemaakt. De beschrijving eindigt met 
twee overzichtskaarten; één waarin de kansen en bedreigingen van 
het gehele terrein in kaart worden gebracht, en één waarin datzelfde 
wordt gedaan voor enkel de kloostertuin. De landschappelijke 

25  Plancompagnons landschapsarchitecten. Rapport Verbeterd 
renovatieplan Processiepark , 2008, 24.
26  N. Nordmann. Wo sich Theologie und Gartenkunst durchdringen. 
Die Steyler Klostergärten des hl. Arnold Janssen , (Regensburg: Schnell & 
Steiner GmbH, 2010), 15.
27  W. Timmers. Gesprek met Auteur, 1 oktober 2015.

omgeving van de kloostertuin maakt hierdoor onderdeel uit van deze 
eerste stap in het traject.28

Bij de kloostertuin van Koningsoord kiezen Albers & Guinée ervoor 
om de beschrijving van de huidige situatie na het historisch onderzoek 
te plaatsen. Dit zorgt voor een chronologische volgorde van het traject, 
maar heeft echter als nadeel dat de lezer niet direct een beeld krijgt 
bij de huidige situatie van de kloostertuin. De historische informatie is 
hierdoor niet direct koppelen aan de huidige situatie. De beschrijving 
is ook in dit traject visueel ingestoken. Met behulp van veel foto’s 
en korte teksten wordt de situatie van de kloostertuin beschreven. 
Albers & Guinée hebben hiervoor de kloostertuin in verschillende 
compartimenten opgedeeld, die elk afzonderlijk beschreven worden. 
Deze compartimenten kwamen al eerder terug aan het einde van 
het historisch onderzoek, waardoor gemakkelijk de koppeling tussen 
historisch onderzoek en beschrijving kan worden gemaakt.29

Bij de Processiepark in St. Willebrord kiezen Plancompagnons 
landschapsarchitecten er net zoals Albers & Guinée voor om de 
beschrijving van de huidige situatie na het historisch onderzoek te 
plaatsen. Het ontbreekt echter aan een duidelijke verbinding tussen 
historisch onderzoek en de beschrijving, waardoor het rapport 
moeilijk te lezen is. Daarnaast kiest men voor veel tekst en weinig 
beeld, waardoor de lezer de situatie lastig eigen kan maken. De 
beschrijving is in veel verschillende categorieën opgedeeld, wat 
zorgt voor een enigszins versnipperde beschrijving. De schakeling 
van beleid, naar ruimtelijke structuur, naar functioneel gebruik, 
ecologische aspecten, beplanting en knelpunten werkt verwarrend 
doordat deze categorieën niet allen tot dezelfde groep of waarde 
behoren. Daarnaast worden weinig schaalsprongen gemaakt;bij 
beleid wordt uitgezoomd, maar bij de overige categorieën worden 
slechts op het niveau van het parochiepark beschreven.30

Bij de kloostertuinen van Steyl ligt de situatie anders. Men besloot 
hier eerst een uitgebreid vooronderzoek te doen, voordat men aan 
het daadwerkelijke herbestemmen van de tuinen begint. De reden 

28  Bureau Verbeek. Tuin Rolduc. Onderzoek/visie/schetsontwerp. 31 juli 
2012 , 2012, 6-24.
29  L. Albers, A. Guinée. Abdij Koningsoord. Cultuurhistorie van de 
landerijen en tuinen van het kloostercomplex , (Beekbergen: Albers 
Adviezen Historische Parken, 2014), 40-57.
30  Plancompagnons landschapsarchitecten, 2008, 15-22.
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hiervoor is dat het kloosterdorp nog religieus in gebruik is en dat 
ook in de toekomst zal blijven. Om hiervoor draagvlak te krijgen bij 
inwonenden en dorpsbewoners is het proces dus van groot belang. 
In de voorbereiding op de herbestemming zijn reeds veel uitgaven 
verschenen. Dit zijn historische onderzoeken of cultuurhistorische 
waarderingen waarin de huidige situatie niet of nauwelijks 
beschreven wordt. Winfried Timmers heeft echter in augustus 2012 
aan Tini Brugge heeft gevraagd om een tuin-ontwikkelingsplan voor 
het kloosterdorp te maken. Timmers geeft momenteel leiding aan de 
ontwikkelingsplannen in het kloosterdorp. In de conceptversie van 
het tuin-ontwikkelingsplan geeft Brugge al enkele voorzetten voor 
een beschrijving, maar van een volledige objectieve beschrijving is 
in dit geval nog geen sprake.31

Historisch onderzoek
Het historisch onderzoek volgt op de beschrijving en benoemt de 

ontwikkeling van de kloostertuin die uiteindelijk leidt tot de eerder 
beschreven huidige situatie. Het zet de bestaande elementen 
in perspectief en vormt een voorbereiding op de analyse en de 
waardestelling van de kloostertuin. Dit onderdeel komt in alle vier de 
projecten terug en is vaak zeer uitgebreid door de lange historie en 
de goede archivering van kloosters.

Bureau Verbeek toont de ontwikkeling van de kloosterterrein 
door middel van veel kaartmateriaal. De kloostertuin wordt in beeld 
gebracht door diverse prenten, tekeningen en foto’s. Alle informatie 
is uiteindelijk gebundeld in een zeer uitgebreide tijdbalk, waarin 
alle informatie in chronologische volgorde tentoon is gespreid. 
Vervolgens worden de belangrijke momenten voor de ontwikkeling 
van de kloostertuin nog tekstueel benoemd en wordt de koppeling 
gemaakt met de huidige situatie.32

Voor het terrein van Koningsoord hebben Albers & Guinée een 
historisch onderzoek gemaakt waarin tekst met historische kaarten, 
prenten, tekeningen en foto’s wordt afgewisseld. Bovendien werken 
ze met thematische kaarten die de tekstuele informatie ondersteunen. 
Voorbeelden hiervan zijn kaarten waarin de verschillende functies 
van de gebouwen en het groen zijn verzameld, of een kaart die de 

31  T. Brugge. Conceptversie tuinontwikkelingsplan. Gedachten rond 
tuinontwikkelingen kloosterdorp Steyl , 2012.; Timmers, 2015.
32  Bureau Verbeek, 2012, 27-53.

reconstructie van geometrische aanleg weergeeft. Wanneer deze 
kaarten in samenhang met de overige afbeeldingen en de tekst 
worden bezien, gaven ze een duidelijk beeld van de ontwikkeling 
van de kloostertuin.33

Het historisch onderzoek naar het parochiepark in St.Willebrord is 
beknopt van aard. De verscheidenheid die eerder bij de beschrijving 
wel te zien was, is hier verdwenen. Door beperkt gebruik van 
afbeeldingen krijgt de lezer niet altijd genoeg ondersteuning bij de 
tekst. Het onderzoek richt zich enkel op het wegvallen of toevoegen 
van elementen en heeft verder geen analyserende of kritische 
insteek.34

Voor het kloosterdorp Steyl is een uitgebreid historisch onderzoek 
gemaakt waar met gebruik van veel beelden en ondersteunende 
tekst de ontwikkeling van het dorp wordt geschetst. Dit historisch 
onderzoek is als een aparte uitgave verschenen en is vanwege zijn 
omvang een belangrijke bron bij het maken de plannen in Steyl.35

Analyse
De analyse volgt vaak vanuit de beschrijving of het historisch 

onderzoek. De manier van analyseren verschilt echter per project. 
De koppeling tussen verleden, heden en toekomst is hierbij 
belangrijk om te maken, net zoals de koppeling met het omliggende 
landschap. Door op verschillende schaalniveaus te analyseren 
worden onderlinge verbanden sterker en ontstaat er een goede 
basis voor de hieropvolgende waardestelling.

Bureau Verbeek spitst de analyse toe op de kloostertuin. De analyse 
wordt heel ruimtelijk opgezet en vertaald in duidelijk tekeningen. 
Gebruikte thema’s zijn: entrees en doorgangen, terrassen, assen, 
verbindingen, compositie, beplantingsstructuren, en verhoudingen. 
Op basis van deze themakaarten, het terreinbezoek en het historisch 
onderzoek worden conclusies getrokken. Focus ligt hierbij op wat er 
nog is én wat kenmerkend is voor deze specifieke kloostertuin. Uit 
deze conclusies vloeien ontwerpprincipes voort, die de basis vormen 

33  Albers, 2014, 10-39.
34  Plancompagnons landschapsarchitecten, 2008, 3-6.
35  Nordmann, 2010.
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!  
Lourdesgrot anno 2007 

Omschrijving 

De grot bestaat uit een grote betonnen opbouw met klimmende rotspartijen. In de open ruimte in het 
middendeel, met hardstenen vloer, bevindt zich een marmeren altaartafel met zuiltjes en bronzen 
plaquettes. Hierop zijn Bernadette, een engel en Maria in mandorla afgebeeld. In de achterwand zijn 
votiefsteentjes geplaatst. Naast de altaartafel bevindt zich een smeedijzeren kaarsenstandaard. 
Rechts in een nis is een polychroom Mariabeeld geplaatst met de tekst: Que soy era immaculada 
counceptiou. De grot en het rechter zijgedeelte zijn afgesloten door een smeedijzeren hekwerk. Het 
hekwerk sluit aan op de buitenpreekstoel van kunststeen, gebosseerd en van een ingewerkt kruis 
voorzien. 

Waardering 
De Lourdesgrot is van algemeen belang. Zij heeft  cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een 
geestelijke ontwikkeling, met name de ontwikkeling van het katholicisme en de stichting van nieuwe 
bedevaartplaatsen in het Interbellum. De grot heeft kunsthistorische waarde vanwege de stijl en 
ornamentiek. Het gehele complex heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van de streek. De 
ensemblewaarde is ook gelegen in de hoogwaardige kwaliteit van de beelden en de historisch-
ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen en wegen. Het complex is belangrijk vanwege de gaafheid 
en de hoogwaardige kwaliteit van de samenstellende onderdelen. Het complexheeft 
zeldzaamheidswaarde vanwege de typologische zeldzaamheid van het Processiepark. 

!  10

Toegangspoort langs de Dorpsstraat 

Om de poorten qua uitstraling onderdeel te laten zijn van het geheel is gekozen voor gemetselde 
kolommen. Het metselwerk en de kleur van de steen sluit aan bij deze van het kerkgebouw. Om de 
kolommen te verbijzonderen is aan de bovenzijde verlichting gemaakt. 
  
Nabij de poorten worden informatieborden geplaatst, die de historie van het Processiepark en een 
beschrijving van het plan weergeven. Tevens worden de regels die gelden voor het gebruik van het 
Processiepark aangegeven. 

5.6 Verlichting 

In het plan worden de hoofdpaden verlicht door lantaarnpalen met armaturen op een hoogte van circa 
3,50 m hoog. Het gaat hierbij om de centrale middenas, de laan vanuit de Dorpsstraat naar de 
apotheek en de parkeerplaats. Als armatuur is gekozen voor een moderne armatuur met een 
klassieke uitstraling (type Bobek van Indal). De overige paden hoeven in het donker niet gebruikt te 
worden. 

Daarnaast wordt aan het kerkbestuur voorgesteld de kerk van binnenuit te verlichten. Dit zorgt ervoor 
dat de architectuur van de kerk in het donker beter naar voren komt. Ook straalt het hierdoor de sfeer 
uit van een gebouw dat gebruikt wordt en het hart van het Processiepark vormt. De kerktoren is reeds 
verlicht. 

In het plan wordt er rekening mee gehouden dat de beeldengroepen aangelicht worden met spots. 
Vanuit het park en vanaf de Pastoor Bastiaansensingel  beleeft men de beeldengroepen in het verder 
donkere parkbos. De verlichting zal meewerken vernielingen te beperken. De kabels voor de 
verlichting worden bij de herinrichting aangebracht. Wanneer er een beeld wordt geplaatst sluit men 
de nieuwe spots aan. 

!  28
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voor de te maken herbestemmingsplannen.36

Albers & Guinée hebben geen afzonderlijke analyse voor de 
kloostertuin van Koningsoord uitgevoerd. Ondanks het analyserende 
karakter van de beschrijving en het historisch onderzoek mist 
hierdoor een element dat de beide vorige stappen combineert zonder 
er direct conclusies aan te verbinden. Ditzelfde is het geval bij het 
parochiepark in St.Willebrord. Doordat hier het analyserende karakter 
van het historisch onderzoek tegenviel, is de koppeling tussen de 
beschrijving en het historisch onderzoek nergens te vinden. Voor 
beide plannen kan hierdoor gelden dat de ontwerpprincipes enkel 
voortkomen uit de waardestelling.37

Bij de kloostertuinen van Steyl is het nog onduidelijk of Tini Brugge 
een analyse van de tuinen opneemt in haar tuin-ontwikkelingsplan.

Waardestelling
In geen van de projecten is er zowel een analyse als een 

waardestelling van de tuin uitgevoerd. Dit brengt het gevaar 
met zich mee dat de herbestemmingsaanbevelingen eenzijdig 
van aard zijn, omdat ze gestoeld zijn op alleen de analyse of de 
waardestelling. Enkel voortkomend uit de analyse, is het gevaar 
dat het plan niet haalbaar is doordat de waarden niet in kaart zijn 
gebracht. Enkel gestoeld op de waardestelling is het gevaar dat voor 
de monumentenzorg minder waardevolle aspecten verloren gaan, 
die mogelijk wel bijdragen aan het karakter van het object en/of haar 
omgeving.

Bureau Verbeek heeft voor de kloostertuin van Rolduc geen 
waardestelling uitgevoerd en daardoor is niet na te gaan of bij de 
gemaakte plannen waardevolle elementen worden verwijderd.38

Albers & Guinée voeren zelf een waardestelling uit naar 
de kloostertuin van Koningsoord. Deze is opgebouwd uit drie 
onderdelen: 1. een waardestelling voor het gehele kloostertuin, 
2. een waardestelling voor de compartimenten afzonderlijk, 3. 
een waardestelling voor de bomen en symboliek. Door te werken 
op verschillende schalen geeft de waardestelling een goed beeld 

36  Bureau Verbeek, 2012, 54-65.
37  Albers, 2014.; Plancompagnons landschapsarchitecten, 2008.
38  Bureau Verbeek, 2012.

van hoe de verschillende compartimenten elkaar versterken of 
verzwakken. Gevaar hierbij is dat vrijwel alles waarde heeft, en door 
het gebrek aan analyse belangrijke elementen kunnen verdwijnen. 
Ook wordt in de waardestelling nauwelijks de link gelegd met de 
omgeving van de kloostertuin.39

Plancompagnons landschapsarchitecten hebben in hun rapport 
de reeds gemaakte waardestellingen door de RCE overgenomen. 
Mogelijk is deze waardestelling verouderd en daardoor niet geheel 
meer van toepassing op de huidige situatie. Bovendien zijn dit 
allemaal afzonderlijke waardestellingen voor individuele objecten 
in de kloostertuin. De kloostertuin als geheel wordt hierdoor niet 
getoetst, waardoor belangrijke waarden die het karakter van de tuin 
ondersteunen verloren kunnen gaan.40

SB4 heeft voor de kloostertuin in Steyl een cultuurhistorische 
waardestelling uitgevoerd. Onbekend is of deze samen met de te 
maken analyse de basis gaat vormen voor de herbestemmingsplannen 
in de toekomst.41

Herbestemming
In deze laatste stap in het herbestemmingsproces komen alle 

onderdelen samen tot één conclusie. Deze conclusie kan een 
ontwerp, visie, aanbeveling, etc. zijn. Uit de vier referentiestudies 
blijkt dat iedere aanpak andere resultaten oplevert. De vraag is 
daarbij of belangrijke elementen over het hoofd worden gezien of 
dat een andere aanpak mogelijk betere resultaten had opgeleverd. 

De gemaakte ontwerpprincipes voor de kloostertuin van Rolduc 
vormen de basis voor het gemaakte ontwerp. Dit wordt gepresenteerd 
in twee stappen; eerst het ontwerp voor gehele tuin, en vervolgens 
voor elk tuinonderdeel apart. De ontwerpen worden getoond door 
middel van ontwerptekeningen en referentiebeelden, ondersteund 
met korte teksten. Zoals tijdens de eerdere stappen in het proces al 
bleek werken ook hier de beelden erg goed; de lezer krijgt gelijk een 
indruk van vorm, kleur en sfeer. Cruciaal is hierbij de keuze van het 
beeld, omdat deze de boodschap moet overbrengen. Een verkeerd 

39  Albers, 2014, 58-61.
40  Plancompagnons landschapsarchitecten, 2008, 7-10.
41  SB4. Cultuurhistorische waardering tuinen Missiehuis St. Michael en 
St. Gregorklooster te Steyl , Wageningen: SB4, 2006.
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beeld brengt dan ook een verkeerde boodschap over, zeker als de 
tekst beknopt is opgezet.42

Albers & Guinée eindigen hun onderzoek met aanbevelingen voor 
de kloostertuin. Deze aanbevelingen worden enerzijds gebracht 
voor de kloostertuin als geheel en anderzijds voor de afzondelijke 
componenten van de tuin. Omdat deze afzonderlijke componenten 
in het gehele onderzoek steeds terugkeren, is deze schaalsprong 
zeer gemakkelijk te volgen. Daarnaast worden de aanbevelingen 
ondersteund door enkele kaarten. Deze geven echter niet altijd 
voldoende informatie bij de tekst, waardoor de lezer geneigd is terug 
te bladeren in het document. Meer visuele ondersteuning van de 
aanbevelingen is dan ook aan te raden.43

Plancompagnons landschapsarchitecten eindigen hun onderzoek 
met een zeer uitgebreid beschreven ontwerp. De meerdere pagina’s 
tekst beschrijven het ontwerp bijna tot in detail, waarbij de tekst 
nauwelijks wordt ondersteund door beeld. Hierdoor is het voor de 
buitenstaander nauwelijks leesbaar.44

Voor het kloosterdorp Steyl is nog geen herbestemmingsplan 
gemaakt, omdat men nog vol in de voorbereidingsfase zit. De te 
ontwikkelen methodiek kan dan hier dan ook in de toekomst van nut 
voor zijn.45

6.4 Discussie

Ondanks het feit dat herbestemming al zo oud is als de weg naar 
Rome, staat de ontwikkeling op dit gebied niet stil. Een hernieuwde 
stroom aan leegstaande religieuze gebouwen en bijbehorende 
gronden, zorgt ervoor dat deze methode nieuw leven wordt 
ingeblazen. Herbestemming van kloosters richt zich tot nu toe 
voornamelijk op het kloostergebouw, tenzij er specifieke plannen 
worden gemaakt voor de herbestemming van de kloostertuin. De 
referenties tonen hier voorbeelden van, maar maken tevens duidelijk 
dat er van een integrale herbestemming nog geen sprake is.

42  Bureau Verbeek, 2012, 69-106.
43  Albers, 2014, 62-72.
44  Plancompagnons landschapsarchitecten, 2008, 26-33.
45  Timmers, 2015.

Recente publicaties tonen legio mogelijkheden voor de 
herbestemming van een kloostergebouw. In sommige gevallen 
stond de kloostertuin zelfs in dienst van het kloostergebouw, doordat 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen in de tuin worden gerealiseerd bij een 
werkfunctie in het gebouw. In dergelijke keuzes worden de waarden 
van het kloostergebouw belangrijker geacht dan de waarden van 
de kloostertuin. Dit is een onnatuurlijke gang van zaken, wanneer 
men nagaat dat kloostertuin en kloostergebouw samen werden 
aangelegd als één complex.

De beschreven methodes bieden verschillende opties voor 
de nieuwe functie van het kloostergebouw, waarbij voorafgaand 
onderzoek niet als voorwaarde wordt gesteld. Dit maakt het niet 
alleen moeilijk de keuze voor een toekomstige functie ergens op te 
baseren, maar brengt bestaande waarden van het kloostercomplex 
in gevaar.  Ondanks dat de methodes niet volledig waren, kwamen 
de toekomstige functies vrijwel overeen. Het nadeel van deze 
methodes, is dat de mogelijkheid voor nieuwe of creatieve ideeën 
wordt beperkt door de veelheid aan gegeven opties. Mensen kunnen 
zich door dergelijke opties laten leiden, waardoor het gemak het wint 
van de creativiteit.

De referentiestudies tonen aan dat de werkwijze voor de 
herbestemming van religieuze tuinen lang niet altijd op dezelfde 
manier verloopt. De beschrijving en het historisch onderzoek zijn 
steeds terugkerende elementen, maar vaak volgt daarna enkel 
een analyse of een waardestelling. Door slechts één van deze 
twee te gebruiken worden waarden van de tuin onderbelicht of 
zelfs vergeten mee te nemen in het onderzoek. Door een complete 
herbestemmingsmethode voor de kloostertuin te ontwikkelen wordt 
een eerste stap gezet richting het integraal herbestemmen van het 
kloostercomplex, en zijn de resultaten makkelijker te vergelijken 
doordat de methode hetzelfde was.

6.5 Conclusie

Om tot een complete herbestemmingsmethode te komen is er voor 
gekozen om de conclusies uit de voorgaande twee hoofdstukken te 
koppelen aan de kennis uit dit hoofdstuk. De herbestemmingsmethode 
wordt gevormd door een herbestemmingskader, waarin alle 
verworven kennis samenkomt. Dit kader waarborgt de karakteristieke 
waarden van de kloostertuin en biedt een uitgangspunt voor de 
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zoektocht naar een nieuwe functie. Het kader wordt opgesteld aan 
de hand van vijf thema’s, die kenmerkend zijn voor kloostertuinen in 
het algemeen. 

Het eerste thema is de toegankelijkheid van de kloostertuin. Vanuit 
de historie zijn kloostertuinen vaak besloten tuinen, afgeschermd 
van de buitenwereld. Vanuit het onderzoek moet blijken of dit nog 
steeds geldig is voor die specifieke kloostertuin. Sommige tuinen 
hebben door de jaren heen al een transitie doorgemaakt, waarin 
de tuin steeds meer toegankelijk wordt voor omwonenden. In dit 
soort gevallen is het de vraag of een toekomstige functie per se een 
besloten functie moet zijn.

De religieuze en/of spirituele waarden zijn kenmerkend 
voor kloostertuinen en vormen een belangrijk onderdeel in de 
herbestemming ervan. Deze waarden kunnen op verschillende 
wijzen nog aanwezig zijn in de tuin, bijvoorbeeld door middel van 
een route, een plek, de beplanting of verschillende objecten. De 
waardestelling zal moeten uitwijzen welke van deze waarden van 
belang zijn voor de identiteit van de tuin.

Het derde thema is de ommuring van de tuin, vaak in de vorm 
van een kloostermuur. Dit element onderscheidt een kloostertuin 
van een ander type tuin en het al dan niet behoud ervan dient dus 
weloverwogen te worden besloten. Eenmaal verdwenen, komt 
deze onvervangbare waarde nimmer terug. Ook in dit geval kan de 

Toegankelijkheid Religieuze waarden Ommuring Zeldzame elementen Relatie met landschap
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waardestelling doorslaggevend zijn in de keuze.

Het vierde thema is niet specifiek geldend voor een kloostertuin, 
maar desondanks niet minder belangrijk. Belangrijke, kenmerkende 
of zeldzame tuinelementen of structuren dienen te allen tijde 
te worden opgenomen in het kader. Dit zijn de waarden die de 
herkenbaarheid van de tuin waarborgen en daarmee de mogelijkheid 
tot herinnering en contemplatie. Wanneer herkenbare elementen uit 
een tuin verdwijnen, kan de tuin dermate van karakter veranderen 
dat een eerder sociale verbinding wordt verbroken.

Vanuit de historie was de relatie tussen klooster en omliggend 
landschap vaak sterk. Het klooster beheerde vaak grote stukken 
grond in de omgeving, waardoor het één geheel vormde. Deze 
relatie kan nog aanwezig zijn, of in sommige gevallen mogelijkheden 
bieden voor de toekomst. Wanneer dit het geval, is het belangrijk dit 
mee te nemen in het kader.

Aan de hand van deze vijf thema’s is het mogelijk een 
toekomstkader voor de kloostertuin te schetsen, van waaruit de 
zoektocht naar een nieuwe functie begint. De keuze voor een 
bepaalde functie is dan gegrond op de karakteristieke elementen 
van de kloostertuin en gestoeld op de eerder gemaakte beschrijving, 
historisch onderzoek, analyse en waardestelling. Bovendien schept 
dit kader mogelijkheden voor creativiteit en vernieuwing, zonder dat 
belangrijke waarden verloren gaan.
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De voormalige kloostertuin van Hoogcruts is een palimpsest van 
de religieuze en maatschappelijke geschiedenis van Zuid-Lim-
burg. Het is als onderdeel van een kleine groep middeleeuwse 
kloostercomplexen sterk verbonden met het Zuid-Limburgse 
landschap.1 Nadat het klooster in 1979 werd verwoest door een 
brand, kwam het ruim dertig jaar leeg te staan. Deze leegstand 
zorgde ervoor dat het gebouw en de tuin niet werden onder-
houden en dat de natuur het complex langzaam in een ruïne 
veranderde. In 2011 kocht Stichting Het Limburgs Landschap 
het complex en startte zij met de consolidatie van de ruïne, om 
verder verval te voorkomen.2 Bij deze consolidatie lag de focus 
in eerste instantie op het kloostergebouw. De plannen voor de 
voormalige kloostertuin zijn voorlopig vooruit geschoven.3 Met 

1  J. Renes. De geschiedenis van het zuidlimburgse cultuurlandschap. 
Kaarten. (Assen/Maastricht: van Gorcum, 1988).
2  E. Staal. Kloosterruïne Hoogcruts aangekocht. Waarom koop je een 
ruïne? , (Het Limburgs Landschap, 2011), 17.; E. Staal. Hoogcruts, grote 
stappen , (Het Limburgs Landschap, 2014), 26.
3  R. Gerats. Oriënterend gesprek met Auteur, 27 januari 2015, te 
Hoogcruts.

behulp van de ontwikkelde methode wordt in de komende para-
grafen een passend herbestemmingskader opgesteld. 

7.1 Beschrijving

De kloostertuin is monumenttechnisch gezien een onderdeel van 
het ensemble Hoogcruts, waarvan de hoeve en het klooster reeds 
beschermde rijksmonumenten zijn.4 De tuin zelf wordt momenteel 
gebruikt als bouwplaats voor de verbouwing van het klooster tot 
appartementencomplex. Hierdoor is de tuin - op enkele bomen na 
- volledig gesnoeid, en resten alleen nog een achttiende eeuwse 
tuinmuur en tuinpaviljoen. Het vierkante tuinpaviljoen staat in de 
noordelijkste hoek van de tuin en is tegelijkertijd gebouwd met de 
noordelijke tuinmuur. Het heeft een onderbouw van kalkbreuksteen 
en een met leien gedekt mansardetentdak.5 De tuinmuur zelf 

4  Monumentenregister. Monumentnummer 34731. Hoogcruts 47 6255 
NS te Noorbeek , http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl, 27 
december 2015.
5  W.W.M. van Bers. Memo bijbescherming tuinpaviljoen en tuinmuur 
bij 34731 en 34732, Hoogcruts 9, Hoogcruts (Noorbeek) , (Rijksdienst 
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is eveneens opgetrokken in baksteen met een onderbouw van 
kalkbreuksteen en wordt aan de oostzijde onderbroken door lisenen.6 
De muur is nog voor een groot gedeelte staande. De tuinmuren aan 
noord- en zuidzijde zijn gebouwd in de achttiende eeuw, de oostzijde 
stamt uit een jongere periode.7 Ten zuiden en ten westen van het 
tuinpaviljoen wordt de muur onderbroken door openingen. Oostelijk 
van de hoofdingang was er eerst een lagere tuinmuur te vinden, 
alvorens hij over ging in de hogere tuinmuur. Dit stuk lage tuinmuur 
bleek bij mijn laatste bezoek aan Hoogcruts te zijn verwijderd.8 Het 
overige stuk van de zuidelijke muur was verlaagd tot een niveau 
waarop men vanaf de straatzijde de tuin in kan kijken. Op het 
punt waar de tuinmuur grenst aan de hoeve (in de as van de inrit) 
is de geboogde oude uitrit van de tuin dichtgezet met bakstenen. 
De uitrit wordt aan beide kanten gemarkeerd door hekpijlers met 
geprofileerde plinten en bekroningen van Naamse steen. Deze 
pijlers zijn afkomstig uit de negentiende eeuw.9 

De muur vervolgt zich vanaf de hekpijlers trapsgewijs in oostelijke 
richting naar het tuinpaviljoen, maar staat nog op slechts een derde 
van de afstand. Het muurgedeelte aan de oostzijde start op enige 
afstand van het tuinpaviljoen en loopt dan in zijn geheel door tot 
aan de hoek, waar de muur zich vervolgt richting de hoofdingang. In 
de muur zijn haken te vinden die wijzen op het gebruik van leifruit. 
Dit muurgedeelte wordt onderbroken door vijf lisenen die op gelijke 
afstand van elkaar zijn gebouwd. Deze lisenen zijn zowel aan de 
binnen- als buitenzijde van de muur herkenbaar. Het zuidelijke 
muurgedeelte wordt niet onderbroken door lisenen. Op de overgang 
naar het voormalige lagere muurgedeelte staat een pijler met een 
geprofileerde hoeksteen. Ongeveer halverwege is er sprake van 
een oude poort, herkenbaar aan de sierlijke omlijsting van Naamse 
steen met in- en uitgezwenkt fronton. Aan de binnenzijde van de 
muur is de ingang gedicht met baksteen en een halfronde steen met 
chronogram (1785) van de voormalige kapelingang. De buitenzijde is 
eveneens gedicht met baksteen en gesierd met het kruis van Jezus. 
Het doet nu dienst als wegkruis. De hoofdingang is te herkennen 

voor het Cultureel Erfgoed, 2014), 2.; J.F. van Agt. De Nederlandse 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Zuid-Limburg; Vaals, Wittem en 
Slenaken , (’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1983), 395. 
6  Van Bers, 2014, 2.
7  Van Agt, 1983, 394.
8  Veldwerk Hoogcruts, 29 september 2015.
9  Van Agt, 1983, 395.

aan twee dezelfde soort hekpijlers als de noordelijke uitrit.10 In de 
gehele muur zijn verschillende metselverbanden te herkennen die 
vermoedelijk duiden op diverse dateringen van de muur. Dit gegeven 
wordt bevestigd doordat er ook verschillende typen baksteen per 
type metselverband zijn gebruikt. Alle drie de muurgedeelten tonen 
resten van oud pleisterwerk, maar zonder verder onderzoek is hier 
nog geen datering aan te koppelen.

De beplanting in de tuin bestaat momenteel enkel uit bomen en 
struiken. De bomen staan in de lengterichting gericht op de hoek 
van het gebouw en bezetten dus alleen de zuidelijke helft van de 
tuin. De bomengroep bestaat uit enkel loofbomen zoals de es, 
esdoorn, haagbeuk en plataan. Tussen de bomen staan een paar 
laurierstruiken. Uit de locatie van de bomen volgen geen strakke 
ontwerplijnen in de tuin. Aan de noordzijde van de tuin begrenzen 
bomen het perceel op de plek waar de muur niet meer staat. Voor 
de rest is de tuin begroeid met gras en op sommige plekken woekert 
het onkruid.

Met name het noordelijke gedeelte van de tuin doet nu dienst als 
bouwplaats voor de verbouwing van het kloostergebouw. Bij de oude 
noordelijke uitrit is een bouwkeet geplaatst die zich over de helft van 
de lengterichting uitstrekt. Daarachter en ernaast wordt baksteen 
opgeslagen.

Ten zuidwesten van de hoeve en het klooster ligt de oude 
binnenplaats van het klooster. Ook hier is alles volledig ontruimd 
en rest alleen nog de kloostermuur en een oude waterput. De muur 
staat enkel nog ten oosten van de ingang en wordt begrensd door 
de pilasters die tevens de ingang vormen. De muur is bovenop 
afgewerkt met een dakje. De oude waterput bevindt zich in de 
binnenplaats van de hoeve.

7.2 Historisch onderzoek

Ontstaan van het klooster
Het buurtschap Hoogcruts lag aan de oude Romeinse heerbaan 

van Maastricht naar Trier, waar tegenwoordig de mergellandroute 
loopt. De naamgeving van het gehucht is afgeleid van ‘hoog’ en 

10  Ibidem, 394.Fi
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‘kruis’, verwijzend naar een oude legende.11 
Volgens het verhaal merkte een herder op een 
dag dat zijn kudde schapen knielden alsof zij een 
kruis vereerden, dat in een doornstruik verscholen 
lag. Toen de omwonenden dit vernamen, bouwden 
zij op deze plek een kapel ter ere van het Heilige 
kruis.12 Het is onduidelijk wanneer deze kapel 
precies is gebouwd, maar de oudste vermelding 
van de kapel stamt uit 1428.13

Het was Gilles de la Croix die ervoor zorgde dat 
de kapel in 1496 werd verheven tot een klooster. 
Van de la Croix zelf is weinig bekend, enkel dat 
hij reeds in 1480 rector werd van de kapel en in 
1493 toetrad tot de orde van het Heilig Graf in Sint-
Odiliënberg. Hier lijfde hij zijn kapel en goederen 
in, waardoor de stichting van een nieuw klooster op 
Hoogcruts mogelijk was.14 In 1496 werd Hoogcruts 
toevertrouwd aan de Reguliere Kanunniken van 
het Heilig Graf, ook wel de Sepulchrijnen genaamd. 
Deze rooms-katholieke ridderorde bestaat uit 
twee takken; de daadwerkelijke ridderorde en de 
kloosterorde Kapittel van het Heilig Graf. De orde is 
in de twaalfde eeuw ontstaan om adellijke pelgrims 
te helpen bij de bedevaart naar Jeruzalem. Met 
als doel het graf van Jezus, waar men zichzelf 
tot ridder liet slaan.15 Eerder in de vijftiende eeuw 

11  B. van Hellenberg Hubar. Ruïne Hoogcruts te 
Margraten. Bouwhistorische verkenning ten behoeve 
van de consolidatie en restauratie van het complex , 
(Res nova VOF, 2010), 5.
12  W. Goossens. Het Klooster van het H. Graf te 
Hoogcruts en de lijst zijner stichtingen en jaargetijden 
, (Maastricht: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap, 1919), 78.
13  Van Hellenberg Hubar, 2010, 13.
14  R. de la Haye. Het klooster Hoog-Cruts: Een 
grensgeval , (Maastricht: Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap, 1982), 179.
15  Huygens ing. Repertorium van Nederlandse 
zendings- en missie-archieven 1800-1960. Reguliere 
Kanunnikessen van het Heilig Graf , http://resources.
huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/Re

hadden de Sepulchrijnen al kloosters gesticht in 
Sint-Odiliënberg (1442) en in Nieuwstadt (1484).16 
17

Vandaag de dag herinneren alleen de kelders 
van het klooster nog aan deze periode.18 De rest 
van het huidige complex -inclusief tuin- dateert 
van een jongere periode.19 Toch is er wel een 
voorstelling te maken van hoe de kloostertuin er in 
die periode ongeveer heeft uitgezien. Zoals eerder 
in hoofdstuk 2 is beschreven werden kloostertuinen 
begrensd door hoog opgetrokken muren. Deze 
kloostertuinen bestonden uit boomgaarden, 
groente- en kruidentuinen. Ze waren rechthoekig 
of vierkant van vorm en onderverdeeld in een 
aantal vierkante of rechthoekige bedden. Op deze 
bedden groeiden moeskruiden, geneeskrachtige 
kruiden, keukenkruiden en sierbloemen voor het 
altaar. De bedden waren meestal opgehoogd, 
zodat de kruiden hoger groeiden dan het niveau 
van het onkruid en zo ook een goede afwatering 
hadden.20

Het Sepulchrijnenklooster Hoogcruts
In 1568 verwoestten de troepen van Willem van 

Oranje het klooster. De soldaten van Parma legden 

pertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-
archieven1800-1960/gids/organisatie/2397505696, 7 
januari 2016.
16  De la Haye, 2010, 74.
17  Naast de stichtingen van de Orde van het Heilig 
Graf werden er in de veertiende en vijftiende eeuw nog 
25 andere kloosters gesticht door diverse orden. Haye, 
2010, 74.
18  Bezoek gebracht aan Regionaal Historisch 
Centrum Limburg en Utrechts Archief; beide archieven 
bevatten veel informatie over de geschiedenis van 
Hoogcruts, maar niets over de kloostertuin in de 
achttiende eeuw of daarvoor. 
19  Van Hellenberg Hubar, 2010, 15-16.
20  Backer, 1998, 12-13.
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het klooster vervolgens in 1579 in de as. De kapel bleef bij deze 
verwoestingen wel buiten schot, maar had enorm geleden onder de 
verwoestingen tijdens de Tachtigjarige oorlog.21 Pas in 1603 werd 
het volledig herbouwd en uitgebreid, waarna de Sepulchrijnen er in 
1605 zich opnieuw vestigden.22 23

Tegen het midden van de zeventiende eeuw leed het klooster hevig 
onder de represailles van de Staten van de Republiek der Zeven 
Vereenigde Provinciën. Meerdere malen werden de eigendommen 
en inkomsten van het klooster in beslag genomen, waardoor het 
ternauwernood overleefde.24 Ook in de achttiende eeuw bleef 
Hoogcruts niet ongeschonden. Keizer Jozef II wilde een groot aantal 
kloosters in de Oostenrijkse Nederlanden opheffen.25 Hoogcruts 
bleef uiteindelijk voor zijn grillen gespaard, vermoedelijk vanwege 
haar lage inkomsten en de functie als Latijnse school.26 Dit duurde 
tot 4 februari 1798, toen het klooster werd opgesloten vanwege 
het decreet van 1 september 1796. Dit bepaalde dat alle kloosters 
werden opgeheven in gebieden die waren ingelijfd bij Frankrijk.27

Hoe de kloostertuin in de tijd van de Sepulchrijnen uitzag, 
is grotendeels onbekend. Op basis van de Kabinetskaart der 
Oostenrijkse Nederlanden uit 1775 kan worden uitgegaan van een 
tuinperceel in een gesloten complex waarop twee bijgebouwen 
aan de noordzijde en noordoosthoek staan. Het perceel werd 
begrensd door een kloostermuur. De getekende vierdeling met 
binnenhof geeft aanwijzingen voor een geometrische tuinaanleg. 
Hoogstwaarschijnlijk is de ingetekende versie een versimpeling 
van de daadwerkelijke situatie in de tuin.28 De geometrische aanleg 
geeft geen zekerheid over de functie, deze kan zowel functioneel als 
recreatief zijn geweest. 

21  Van Hellenberg Hubar, 2010, 16.
22  Van Agt, 1983, 389.; De la Haye, 1982, 180.
23  De la Haye, 1986, 103.
24  Goossens, 1919, 80-81.
25  Ibidem, 81.
26  Ibidem, 82.
27  Van Hellenberg Hubar, 2010, 23.
28  Belgica, Digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek van 
België. 1777 Ferraris; Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en 
het Prinsbisdom Luik. Blad 211 Mheer , http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/
cpFerrarisCarte_nl.html, 12 mei 2015.

De voormalige kloostermuur is samen met het tuinpaviljoen het 
enige dat nu nog herinnert aan deze periode. Beide zijn afkomstig uit 
de achttiende eeuw. Doordat de orde sinds de negentiende eeuw niet 
meer bestaat, zijn er ook geen huidige voorbeelden bekend van een 
Sepulchrijnen kloostertuin. Wanneer men in de toekomst nog iets 
met deze laag uit de tuinhistorie zou willen doen, is men overgeleverd 
aan archiefmateriaal van andere Sepulchrijnen kloosters.

Naast de Kabinetskaart is er geen bronmateriaal over de tuin 
bekend uit de achttiende eeuw of daarvoor.29 Een bezoek aan het 
Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) maakt wel duidelijk 
dat het klooster in deze tijd veel gronden in bezit heeft gehad. 
Lange lijsten waarin het grondbezit is geregistreerd, maar ook lijsten 
met landbouwproducten waaruit blijkt dat het klooster zelf vijftien 
verschillende soorten gewassen teelde. Daarnaast had het klooster 
een uitgebreide veestapel van paarden, hennen, varkens, koeien en 
lammeren.30

Het klooster in particuliere handen
Anton Bemelmans en zijn zwager Chrétien Coenegracht kochten 

op 23 maart 1798 Hoogcruts voor 50.000 franken.31 Volgens de 
kadastrale gegevens was Chrétien rentenier en woonde hij in 
Maastricht, Anton was inspecteur en woonde in Slenaken.32 De 
nieuwe eigenaren verbouwden het klooster tot landhuis en de 
voormalige kapel aan de zuidkant tot schuur.33 De familie Bemelmans 
bezat het zuidelijke deel van het landhuis, de kapel en de vleugel 

29  Bezoek gebracht aan Regionaal Historisch Centrum Limburg 
en Utrechts Archief; beide archieven bevatten veel informatie over de 
geschiedenis van Hoogcruts, maar niets over de kloostertuin in de 
achttiende eeuw of daarvoor.
30  RHCL, 14.D057, Klooster Hoogcruts Noorbeek/Slenaken, inv. 
nr. 431, Manuaal van ontvangst en besteding van landbouwproducten 
1738-1749.
31  Goossens, 1919, 82-83.
32  Beeldbank Cultureel Erfgoed. Kadastrale kaart 1811-1832: 
oorspronkelijke aanwijzende tafel Slenaken, Limburg, sectie A, blad 011 
, http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/alle-afbeeldingen/detail/ee220276-
94d7-11e5-9bef-ffe4a9824287/media/15566939-6bc8-b6bc-ca24-b003077
40dca?mode=detail&view=horizontal&q=oat11101A*&rows=1&page=12&s
ort=order_s_documentvolgorde%20asc, 27 december 2015.
33  Goossens, 1919, 82-83.



83

Fi
gu

ur
 7

9.
 U

its
ne

de
 v

an
 F

er
ra

ris
ka

ar
t u

it 
17

77
, d

ez
e 

to
on

t h
et

 k
lo

os
te

rg
eb

ou
w

 a
ls

 e
en

 g
es

lo
te

n 
en

cl
av

e 
en

 d
e 

tu
in

 m
et

 e
en

 g
eo

m
et

ris
ch

e 
aa

nl
eg

.



84

80 82

81 83

Fi
gu

ur
 8

0 
& 

82
. O

ud
e 

si
tu

at
ie

 v
an

 d
e 

zu
id

zi
jd

e 
va

n 
he

t k
lo

os
te

r. 
| F

ig
uu

r 8
1.

 F
ra

nc
is

ca
ne

n 
sp

el
en

 v
ol

le
yb

al
 in

 d
e 

tu
in

. |
 

Fi
gu

ur
 8

3.
 B

re
vi

er
en

de
 C

la
ris

se
n 

in
 d

e 
tu

in
. |

 F
ig

uu
r 8

4.
 O

ud
e 

si
tu

at
ie

 v
an

 d
e 

bi
nn

en
pl

aa
ts

.  
| F

ig
uu

r 8
5.

 O
ud

e 
lu

ch
tfo

to
 v

an
 

he
t k

lo
os

te
r u

it 
19

49
.  

| F
ig

uu
r 8

6.
 O

ud
e 

si
tu

at
ie

 h
oo

fd
en

tre
e.

  |
 F

ig
uu

r 8
7.

 B
ra

nd
 in

 h
et

 k
lo

os
te

r. 



84

85

86

87



86

tussen beide binnenplaatsen. De familie Coenegracht bezat het 
noordelijke deel van het landhuis en de overige gebouwen.34

Ondanks de kadastrale scheiding van het tuinperceel wijzigde er 
de eerste jaren weinig aan de bestaande tuinaanleg. Er zijn geen 
aanwijzingen om aan te nemen dat er een fysieke scheiding tussen 
de twee tuingedeelten bestond.35 36 37 Pas in het derde kwart van de 
19e eeuw krijgt de tuin een landschappelijke aanleg.38 39 40 In het 
licht van de opkomende landschapsstijl is het goed voor te stellen 
dat de nieuwe eigenaren van Hoogcruts op een bepaald moment 
besloten een tuin aan te leggen naar de mode van die tijd. De vroege 
landschapsstijl deed haar intrede in Nederland rond 1750, maar 

34  Van Agt, 1983, 389.
35  RHCL, 18.BC Tekeningen-, prenten- en kaartencollectie RAL, inv. nr. 
K 762, Tranchot kaarten, blad 84 Margraten.
36  Watwaswaar. Kadasterkaart (Minuutplan). Slenaken, Limburg, Sectie 
A, blad 01 , http://watwaswaar.nl/#ca-G-7-1-1v-1-3smm-2Iy, 11 mei 2015.
37  Watwaswaar. Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren 
, http://watwaswaar.nl/#ca-G-7-1-1v-1-3smm-2Iy, 11 mei 2015.
38  Watwaswaar. Topografische Militaire Kaart (nettekening). 1830-1850 
, http://watwaswaar.nl/#ca-O-7-1-1v-1-3smG-2KW---jll, 11 mei 2015.
39  Watwaswaar. Topografische Militaire Kaart (veldminuut). 1842 , http://
watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sm0-2KW---hfF, 11 mei 2015.
40  Watwaswaar. Topografische Militaire Kaart (bonneblad - zwart/wit). 
1850-1864 , http://watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sm0-2KW---kH0, 12 mei 
2015.

nam pas een vlucht in de negentiende eeuw.41 Een groot deel van 
Hoogcruts werd door de nieuwe eigenaren gebruikt als zomerverblijf, 
waarbij een fraai aangelegde tuin niet heel onwaarschijnlijk was. 
Deze landschapstuin kan mogelijk al in de eerste helft van de 
negentiende eeuw zijn aangelegd. Bronnen hierover ontbreken 
namelijk uit deze periode.

In de nacht van 17 op 18 september 1870 brandde het landgoed 
af, waarna het bijna tien jaar lang werd hersteld en vernieuwd.42 
Enige tijd later droeg de familie Coenegracht haar eigendom 
over aan notaris Boots te Ambij, die het verkocht aan de familie 
Pijls te Maastricht.43 Het landgoed ging naar de familie Oppen 
te Maastricht, die het in 1904 verkochten aan de Franse Zusters 
Dominicanessen.44 De Dominicanessen zijn een dertiende eeuwse 
rooms-katholieke bedelorde en ontstonden uit het doel om ketterij te 
bestrijden door te prediken. Een bedelorde is in tegenstelling tot een 
kloosterorde afhankelijk van de bedelarij of van liefdadigheid om in 
hun levensonderhoud te voorzien. Kloosterlingen leggen de gelofte 
van armoede af en hebben geen eigendom, evenals de orde zelf.45

41  Backer, 1998, 29, 34.
42  Van Agt, 1983, 389.
43  Goossens, 1919, 83-84.
44  Van Hellenberg Hubar, 2010, 26.
45  W. Nolet, P.C. Boeren. Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen. 
(Amsterdam: Urbi et Orbi, 1951), 433-434.
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Een nieuwe golf van geloof
Begin twintigste eeuw vormde Limburg weer een onderdeel van 

Nederland, waardoor religieuze instellingen niet langer verboden 
waren in het gebied. En met de komst van de Dominicanessen 
ging Hoogcruts na een eeuw weer dienst doen als klooster. Het 
landhuis was afkomstig van de familie Oppen en van familie Pijls 
kochten ze de schuur die ze verbouwden tot kloostervleugel.46 De 
Dominicanessen bleven tot 1921 te Hoogcruts, waarna zij naar 
Frankrijk terugkeerden vanwege financiële problemen.47 Voor zover 
bekend zijn er geen bronnen over de tuin uit deze bewoningsperiode, 
maar vermoedelijk hebben de Zusters wel wijzigingen aangebracht, 
met name omdat de tuin met hun komst weer in gebruik werd 
genomen als kloostertuin. Tot aan de Tweede Wereldoorlog werden 
met name rondom de nieuw gebouwde kloosters kleur-, soorten- en 
vormenrijke tuinen en parken aangelegd, meestal in de gardeneske 
landschapsstijl. In deze tuinen en parken speelde de Maria-verering 
en de kruisgang een belangrijke rol.48 Onduidelijk is of deze trend 
ook in de reeds bestaande kloosters plaatsvond. Mogelijk hebben de 
Dominicanessen bij hun komst toch een dergelijke tuin aangelegd, 

46  Van Agt, 1983, 391.
47  Ik heb zowel het Regionaal Historisch Centrum Limburg als het 
Utrechts Archief bezocht. Ook heb ik mailcontact gehad met Régis de la 
Haye, hij heeft het achief van de Orde van het Heilig Graf geordend en 
schreef bovendien meerdere artikelen over Hoogcruts. Hij vertelde mij dat 
er hoogstwaarschijnlijk niet meer bronnen over de tuin van Hoogcruts zijn, 
dan die ik tot nu toe heb gevonden.
48  Oldenburger, 2015.

geheel in de stijl van die tijd. 

Van 1921 tot 1927 werd het klooster bewoond door de 
huisbewaarder Eduard Mourreau en zijn vrouw Marguerite Fournier, 
zij was de vroegere portierster van de Dominicanessen.49 Van 
1927 tot 1945 bewonen de Paters Franciscanen het klooster. De 
Franciscanen zijn net als de Dominicanessen een dertiende eeuwse 
rooms-katholieke bedelorde. De bedelorde wordt gevormd door 
volgelingen van Franciscus, ook wel Minderbroeders genaamd. Hun 
ideaal is om als broeders van de armen, de ‘minderen’, bezitloos te 
leven en zich in te zetten voor het Rijk van God en hulp te bieden aan 
mensen in nood.50 De Franciscanen hebben de kloostertuin opnieuw 
ingericht en een tweedeling in de tuin gemaakt, één gedeelte voor 
recreatief gebruik en het andere gedeelte voor nutsgebruik. Het 
recreatief gedeelte was zwaarder beplant met hoogopgaande 
bomen en bevatte een volleybalveld.51 52 Het nutsgedeelte bestond 
voornamelijk uit groenten-, fruit- en kruidenplanten. Naast de tuin 
voor de Franciscanen, bezat het klooster in deze tijd ook nog een 
tuin voor gasten en een stuk bouwland binnen de kloostermuur. 
Deze lagen ten zuidwesten van het klooster, zoals op te maken is uit 

49  Watwaswaar. Topografische Militaire Kaart (bonneblad - kleur). 1924 
, http://watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sp6-2Ma, 11 mei 2015.
50  Nolet, 1951, 426-429.
51  Stichting het Limburgs Landschap. Foto kloostertuin Hoogcruts. 
Verkegen op 9 april 2015.
52  Watwaswaar. Topografische Militaire Kaart (bonneblad - kleur). 1937 
, http://watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sp6-2Ma---jiA, 11 mei 2015.
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een situatieschets uit 1934.53

Er is niet veel bekend over het klooster tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, enkel een passage van een broeder uit die tijd. 
Hij vertelt dat op 4 september 1944 het klooster in beslag werd 
genomen door terugtrekkende SS-ers. Ondanks dat het verblijf maar 
enkele dagen duurde, was de tuin beschadigd geraakt doordat er 
grote vrachtauto’s doorheen waren gereden. Ruim een week later 
bleken de Duitsers met dynamiet twee kolossale bomen te hebben 
opgeblazen, die hierdoor dwars over de kloostermuur kwamen te 
liggen. Deze bomen dienden nu als versperring voor over de weg. 
Een dag later namen Amerikaanse troepen, voor enkele dagen, 
de tuin in bezit. De tuin werd diende als parkeerplaats voor hun 
materieel. Binnen twee weken werd de tuin van Hoogcruts door dit 
alles grotendeels vernield. Het is onduidelijk wanneer de tuin weer 
hersteld werd.54

Na de Tweede Wereldoorlog - op 27 augustus 1945 - trekken 
de Zusters Clarissen in het klooster, waar zij tot 15 maart 1951 
verbleven.55 De Clarissen vallen binnen de Franciscaanse traditie 
en vormen daar de tweede orde. De eerder genoemde Paters 
Franciscanen vormen de eerste orde. Ook de Clarissen zijn een 
bedelorde en leven in beslotenheid. Hun dagelijkse leven staat 
in het teken van armoede, boete en beschouwing.56 Vermoedelijk 
hebben de Zusters Clarissen geen grote veranderingen in de tuin 
aangebracht in de korte tijd dat zij in Hoogcruts verbleven.57 58

Nadat de Zusters Clarissen Hoogcruts hadden verlaten, 

53  HUA, 522, inv. nr. 3216, Situatieschets Minderbroederklooster januari 
1934.
54  G. Gubbels. Gesprek met Auteur, 4 september 2015, te Maastricht. 
De heer Gubbels werd op 26 maart 1952 op circa 300 meter van het 
klooster geboren. Hij is altijd dicht bij het klooster blijven wonen en doet 
onder meer onderzoek naar het klooster Hoogcruts.
55  HUA, 522, inv. nr. 3218, de geschiedenis van Hoogcruts, 3.
56  Huygens ing. Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-
archieven 1800-1960. Clarissen , http://resources.huygens.knaw.nl/
zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-
archieven1800-1960/gids/organisatie/3055095620, 28 december 2015.
57  HUA, 522, inv. nr. 3215, Foto’s van het in- en exterieur van het 
klooster te Hoogcruts z.j., 1927, 1945-1951, Foto 1945-1951.
58  Watwaswaar. Topografische kaart (1:25.000). 1955 , http://
watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sp6-2Ma---kFR, 11 mei 2015.

gebruikten de Paters Franciscanen het klooster tot 1960 opnieuw als 
noviciaatshuis.59 De kloostertuin lag er in deze tijd nog grotendeels 
bij zoals ze deze na hun eerste verblijf hadden achtergelaten.60 Na 
1960 doet het complex nog enkele jaren dienst als jeugdherberg 
onder leiding van de Paters Franciscanen.61 De gasten vonden hun 
ontspanning in het verrichten van tuinwerkzaamheden. Er werd 
zelfs een sportveld aangelegd door de gasten. Daarnaast werd de 
varkensstal (één van de eerdere bijgebouwen) getransformeerd tot 
fietsenhok en werden er lijnen gespannen om de was te drogen.62 
De jeugdherberg heeft echter niet lang bestaan, in 1963 werd er een 
instituut voor zwakzinnigen gevestigd.63 Een jaar later werd Hoogcruts 
verkocht aan de Paulus Stichting en verbleven er gehandicapten.64 

Van zorglocatie naar zorgenkindje
Tot 1974 deed Hoogcruts dienst als onderdeel van de 

Paulusstichting, waardoor de tuin geen kloostertuin meer was.65 De 
Paulusstichting plaatste gehandicaptenpaviljoens in de tuin, die er 
tot ongeveer 2010 hebben gestaan.66 De indeling van de tuin, zoals 
de Paters Franciscanen deze hadden achtergelaten, vervaagde met 
de jaren maar werd niet vervangen door een geheel nieuw ontwerp.67

Op 17 juni 1978 kocht H.W. Kaiser het voormalig kloostercomplex. 
Hij had plannen om het te verbouwen tot bejaardentehuis, hotel of 

59  O. Hogema. Vacantiecentrum Hoog-Cruts. Sint Antonius. 
Maandschrift voor het kath. volk. jaargang 63, nr 1. Jan-feb 1961. 21-22.
60  Watwaswaar. Topografische kaart (1:25.000). 1959 , http://
watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sp6-2Ma---kFS, 11 mei 2015.
61  Van Hellenberg Hubar, 2010, 27.
62  Hogema, 1961, 21-23.
63  Gubbels, 2015.
64  HUA, 522, inv. nr. 3216, Stukken betreffende de aan- en verkoop van 
percelen grond en gebouwen van klooster te Hoogcruts 1904-1905, 1927, 
1929, 1935, 1943, 1960-1964, 1970, Acte 1964.
65  Van Hellenberg Hubar, 2010, 27, 31.
66  Ibidem, 27.; Watwaswaar. Topografische kaart (1:25.000). 1979 , 
http://watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sp6-2Ma---kFU, 11 mei 2015.
67  Watwaswaar. Topografische kaart (1:25.000). 1968 , http://
watwaswaar.nl/#cS--6-1-1v-1-3sp6-2Ma---kFT, 11 mei 2015.
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vakantiepark.68 De gemeente Slenaken ging uiteindelijk akkoord met 
zijn plannen om Hoogcruts te verbouwen voor semi-permanente 
bewoning. Maar omdat het klooster ook op grond van de gemeente 
Noorbeek staat, was ook toestemming van deze gemeente vereist. 
Deze meldde dat de plannen in strijd waren met het bestemmingsplan, 
waarop Hoogcruts als agrarisch gebied met landschappelijke waarde 
stond aangegeven.69 De gemaakte plannen werden hierdoor niet 
gerealiseerd en het complex bleef leeg staan tot het op donderdag 
6 september 1979 grotendeels werd verwoest door een brand.70 71 
In de periode daarna probeerde Kaiser zijn plannen voor Hoogcruts 
alsnog door te zetten, maar hij werd daarbij tegengewerkt door het 
Provinciaal Bestuur van Limburg.72 Hierdoor besloot Kaiser dat hij 
het pand beter kon verkopen, maar dit bleek niet gemakkelijk omdat 
het klooster was afgebrand.73 In 1982 was het pand nog steeds 
niet verkocht en bleek Kaiser opnieuw plannen voor het complex 
te hebben gemaakt. Ditmaal wilde hij er een medisch kuuroord van 
maken.74 Ook deze plannen zijn nooit gerealiseerd.

In datzelfde jaar werd het terrein opgemeten door de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg. Hieruit blijkt dat er een begraafplaats 
achter de dichtgemetselde ingang in de zuidmuuur heeft gelegen. 
Daarnaast lag er een waterput in het midden van de tuin en de 
muur was in deze periode nog intact. De oostelijke muur heeft in zijn 
volledige staat zeven lisenen gehad, waarvan er nu nog vijf over zijn. 
Van zowel de begraafplaats als de waterput is vandaag de dag geen 
spoor te herkennen. Doordat de aantekeningen van de opmeting 
niet bewaard zijn gebleven, kunnen verdere details niet achterhaald 
worden.75 Vermoedelijk is de begraafplaats meerdere keren verplaatst 
in de tuin, maar enkel de locatie achter de dichtgemetselde ingang 
is bekend. Verder onderzoek hiernaar is tot nu toe altijd geweigerd, 
maar kan in de toekomst dus mogelijk nieuwe bronnen opleveren. 
Ook de legende van een eventuele onderaardse gang vanuit de tuin 

68  RHCL, 30.012, Gemeente archief Noorbeek, inv. nr. 000820, 
correspondentie 4 juli 1978.
69  RHCL, 30.012, inv. nr. 000820, correspondentie 31 augustus 1979.
70  Van Hellenberg Hubar, 2010, 27, 31.
71  RHCL, 30.012, inv. nr. 000820, brandrapport nr. 994.
72  RHCL, 30.012, inv. nr. 000820, correspondentie 9 oktober 1979.
73  RHCL, 30.012, inv. nr. 000820, correspondentie 23 januari 1980.
74  RHCL, EAN_1004, Stichting Culturele Raad Limburg (CRL) te 
Maastricht, inv. nr. 646, Verslag gesprek 17 september 1982.
75  Van Agt, 1983, 390.
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richting België verdient nog een poging tot nieuw onderzoek. Zeker 
gezien het feit dat zo’n tien tot vijftien jaar geleden een hoge populier 
op korte afstand van het klooster zo’n drie meter de grond in zakte.76

Pas in 2011 werd gestart met de consolidatie van Hoogcruts, 
nadat Stichting Het Limburgs Landschap het complex had gekocht.77 
Limburgs Landschap trof toen een tuin aan die historische bomen en 
ander hoogwaardig groen bevatte. Een deel van de tuin was omringd 
door de achttiende eeuwse tuinmuur met in het uiterste noordoosten 
van het perceel een paviljoen. Vanaf dit paviljoen naar het zuidoosten 
bevonden zich langs de muur de gehandicaptenpaviljoens. De staat 
van deze paviljoens was dermate slecht, dat herstel niet aan de 
orde was.78 Sinds de brand in 1979 was de tuin niet onderhouden, 
waardoor Stichting Het Limburgs Landschap bij de koop in 2011 
genoodzaakt was een groot deel van de tuin dusdanig te snoeien 
dat er nauwelijks iets van over bleef. De stichting is momenteel bezig 
met het consolideren van het kloostergebouw van Hoogcruts. Voor 
de toekomst is het de bedoeling dat het gebouw wordt verdeeld in 
appartementen, en de tuin opnieuw wordt ingericht.

7.3 Analyse

Ondergrond
Het voormalig klooster Hoogcruts ligt op zeer oude fluviatiele 

afzettingen, wat een aanwijzing is dat op deze plek ooit de Gulp 
stroomde. Ook de leem-, en leembrikgronden bevestigen dit 
beeld. Dit zijn in principe lössgronden waarover een laagje klei is 
afgezet. Hieraan is te herkennen dat de Gulp ooit op dit niveau heeft 
gestroomd. De verschillende grondsoorten die in de dalbodems 
te onderscheiden zijn, ontstaan doordat het water de löss heeft 
geërodeerd en daardoor oude afzettingen zoals kalksteen en 
vuursteen aan de oppervlakte komen. De oudste gronden liggen in 
dit landschap dus het hoogst, omdat de jongste worden afgezet in 
de dalen die door het water worden uitgesneden in het landschap. 
Het zand en de klei vormen de jongste afzettingen in dit gebied, die 
door de Gulp zelf zijn neergelegd. In de voormalige kloostertuin ligt 
leemgrond aan de oppervlakte, wat een vruchtbare basis is voor de 
tuin. Juist doordat de ondergrond zoveel verteld over de ontwikkeling 

76  Gubbels, 2015.
77  Staal, 2011, 17.; Staal, 2014, 26.
78  Van Hellenberg Hubar, 2010, 33.

van het landschap, kan het belangrijk zijn de huidige bodem in de 
toekomst niet verder te verstoren en een inrichting te kiezen die 
schikt naar de ondergrond.

Het landgebruik rondom het voormalig klooster is te verklaren 
wanneer men deze koppelt aan de geomorfologie en de bodem. 
De bewoning ligt vaak in of dichtbij de dalbodems, omdat het water 
hier makkelijk te bereiken is. In de dalbodems vindt men naast 
bewoning voornamelijk weilanden vanwege de natte ondergrond. 
De kleinschalige verkaveling bevestigt het natte karakter van de 
dalbodem. Op de plateaus vinden we de meeste bouwlanden terug, 
vanwege de vruchtbaarheid van de löss. Deze kavels zijn vaak groot 
opgezet, in tegenstelling tot de kavels op de dalbodem. Op de meest 
steile hellingen zijn nog kleine bossen terug te vinden. Het klooster 
ligt zelf op het plateau, wat herkenbaar is door bouwlanden en grote 
kavels die zich in de buurt van het klooster bevinden. 

Wanneer we naar de hoogteligging van de omgeving kijken 
ligt het hele studiegebied op ongeveer 200 meter boven NAP. In 
de tuin ligt het hoogste punt in de zuidoosthoek van de tuin. Het 
kloostergebouw zelf ligt lager ten opzichte van de tuin. Het betreft 
hier slechts hoogteverschillen van 10 tot 20 cm, maar deze kunnen 
in een tuin veel verschil maken. Door met de hoogteverschillen te 
spelen in het toekomstig ontwerp van de tuin, is een referentie naar 
het omliggende landschap mogelijk. Als dit hoogteverschil wordt 
gekoppeld aan de ondergrond, kan een deel van het verhaal over 
landschap al naar voren komen in de tuin.

Netwerk
De netwerklaag in de buurt van het klooster bestaat enkel uit 

wegen, voetpaden en waterwegen. De wegen op de plateaus zijn 
verbonden door middel van een webvormig wegenpatroon, welke 
richting de dalen steeds fijner is opgezet. De enige waterweg door 
het gebied is de Gulp, die ten oosten van Hoogcruts het dal aanduidt. 
Het voormalig klooster is gelegen aan de hoofdweg die door het 
gebied loopt en is daardoor makkelijk toegankelijk en bereikbaar. 
Er zijn geen fietsroutes die langs het klooster lopen, enkel een 
voetpad dat dicht bij het klooster begint. Een extra aantakking op het 
recreatieve netwerk zou dus nog een mogelijkheid voor het klooster 
kunnen zijn. Deze kan aansluiten op de oude in- en uitgangen van 
het klooster, zodat een referentie naar de oude netwerklaag kan 
worden gemaakt. Bereikbaarheid is waarschijnlijk een belangrijke 
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reden geweest om het klooster hier te vestigen, een eigenschap die 
cruciaal is om mee te nemen bij de herbestemming van het klooster.

Het voormalige klooster van Hoogcruts is niet het enige religieuze 
object in de omgeving. Diverse kerken, wegkruisen en kapellen zijn 
langs de wegen te vinden. Ze zijn kenmerkend voor Limburg als 
regio en tonen aan dat religie nog steeds een grote rol speelt in het 
dagelijks leven van de streek. Deze objecten zijn vanuit hun historie 
vaak verbonden met elkaar en vertellen gezamenlijk een religieus 
verhaal. Zo zijn onderdelen van het kloostergebouw hergebruikt 
in de kapel aan de weg van Slenaken naar Beutenaken, en is de 
zwengelput aan de weg naar Slenaken afkomstig van het woonhuis 
dat ooit bij het klooster hoorde.79 Wanneer dit soort kwaliteiten 
gekoppeld worden aan routes door het gebied, kan men dit verhaal 
weer tot leven roepen.

Occupatie
De bewoning in de omgeving gaat terug tot in de prehistorie, 

waarin nederzettingen als eerste werden gebouwd op de rand van 
het plateau. Hier zat men veilig voor eventuele overstromingen en 
toch dichtbij het water. De Romeinen bouwden hun huizen in het dal, 
dichtbij het water om de handel te optimaliseren. In de Middeleeuwen 
trok men zich allereerst weer terug naar de randen van het plateau, 
om zich daarna ook op het plateau te vestigen. De nederzettingen 
op het plateau zijn bijna allemaal dochternederzettingen van eerdere 
moedernederzettingen in het dal of op de rand van het plateau (afb. 
93). Na de Middeleeuwen groeiden de gestichte plaatsen door en 
was Hoogcruts de laatste die in dit gebied gesticht werd. De stichting 
van het gehucht vond plaats na het ontstaan van het klooster. Op 
de plek van het hedendaagse kloostergebouw stond een kapel ter 
ere van het Heilige Kruis, waar de huidige plaatsnaam nog steeds 
naar verwijst.80 Vandaag de dag is de omvang van het gehucht nog 
steeds zeer gering. De menselijk occupatie beperkt zich tot enkele 
huizen met grond, welke horen bij het agrarische cultuurlandschap.

De omgeving van Hoogcruts kent verschillende 
recreatiemogelijkheden, zo zijn er vier campings en een 
evenredig aantal sportcomplexen in de omgeving. Er liggen geen 
bedrijventerreinen in het gebied, slechts enkele losse kleinschalige 

79  Van Agt, 1983, 391, 397.
80  G. van Berkel, K. Samplonius. Nederlandse plaatsnamen; herkomst 
en historie , (Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 2006), 204.

bedrijven zijn er gevestigd. De omgeving leent zich het meest voor 
recreatie en toerisme vanwege het voor Nederland unieke landschap. 
Dit is een eigenschap die in de herbestemming van het voormalig 
klooster Hoogcruts een mogelijkheid biedt voor een nieuwe functie.

7.4 Waardestelling

Zoals uit de beschrijving van de huidige situatie blijkt, zijn er niet veel 
onderdelen van de tuin bewaard gebleven. De achttiende eeuwse 
tuinmuur is momenteel het meest duidelijke en sprekende onderdeel. 
Zij genereert samen met het tuinpaviljoen herkenbaarheid aan een 
tuin die al eeuwenlang ontoegankelijk is voor buitenstaanders. 
De verschillende metselverbanden en typen baksteen tonen 
letterlijk de historische gelaagdheid van de muur. En ook de oude 
(dichtgemetselde) ingangen geven blijk van verandering door de tijd. 
Onderdelen als leifruithaken herinneren nog aan het gebruik van de 
muur als onderdeel van een kloostertuin. Deze was voor een deel 
gericht op zelfvoorzienendheid en het kweken van groenten, fruit en 
kruiden.

Zowel de achttiende eeuwse tuinmuur als tuinpaviljoen 
zijn waardevol als uitdrukking van een voormalig klooster en 
buitenplaats in Limburg, dat in de twintigste eeuw opnieuw is 
herbestemd als klooster. De samenhang tussen de objecten met de 
overige bebouwing is zowel in historisch- als ruimtelijk opzicht van 
belang.81 Dit is terug te vinden in het ontwerp, de materialisering, de 
detaillering en de constructie. Het tuinpaviljoen is relatief zeldzaam 
vanwege toegepaste materialen, ouderdom en het ontwerp binnen 
de Nederlandse architectuur.

In het ontwerp van de tuin is de duidelijke tweedeling nog steeds 
herkenbaar en geeft daardoor een goed beeld van het gebruik van de 
tuin aan het begin van de twintigste eeuw. De tuin was toen voor een 
deel recreatief in gebruik en voor een ander deel functioneel. In het 
recreatieve gedeelte zijn nu nog een aantal bomen overgebleven die 
de plek en het gebruik van dit deel markeren. De samenhang tussen 
de bebouwing en het ontwerp is nog steeds gaaf en herkenbaar.

De omgeving van het complex is door haar minimale verandering 
zeer waardevol; zij is grotendeels intact en scoort hoog op de 
herkenning en leesbaarheid van het landschap. Ondergrond, 

81  Van Bers, 2014, 3.
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netwerk en occupatie volgen de geomorfologische basis van het 
gebied. Doordat het ontstaan van het gehucht samenvalt met de 
stichting van het klooster is de ontwikkeling van het omliggende 
landschap direct gelinkt aan die van het klooster. De instandhouding 
van het landschap is daarom evenzo belangrijk als het bewaren 
van de resterende tuin- en gebouwonderdelen van het voormalige 
klooster.

Voor wat betreft de tuin zijn er nauwelijks nog religieuze waarden 
overgebleven. Enkel het wegkruis aan de buitenzijde van de muur 
heeft nog een religieuze functie. Daarnaast is de tuinmuur belangrijk 
voor de herkenbaarheid van de voormalige kloostertuin.

7.5 Herbestemming

De voormalige kloostertuin van Hoogcruts is sinds de brand 
van 1979 sterk verwaarloosd, waardoor deze nu nog maar enkele 
waardevolle elementen bevat. Juist omdat dit nog maar over een paar 
onderdelen gaat, is het voor de herkenbaarheid van de tuin belangrijk 
om deze mee te nemen in de herbestemming.  Het tuinpaviljoen, 
de tuinmuur met bijbehorende poorten, de monumentale bomen en 
de tweedeling in de tuin zijn dan ook de elementen die binnen het 
herbestemmingskader vallen. Deze grotendeels achttiende eeuwse 
onderdelen zijn daardoor het uitgangspunt voor de toekomstige 
inrichting en maken de koppeling tussen het verleden, heden en de 
toekomst. 

De tuinmuur is belangrijk voor de herkenbaarheid van de tuin als 
zijnde een kloostertuin. Aangezien deze eigenschap in geen enkel 
ander tuinelement zo duidelijk is af te lezen, speelt de tuinmuur hierin 
een cruciale rol. Daarnaast herbergt de muur het wegkruis, wat het 
enige overgebleven religieuze object van de tuin is. Desondanks 
heeft Stichting Het Limburgs Landschap er voor gekozen de 
tuinmuur aan de wegzijde te verlagen. Het is van belang dat dit niet 
verder wordt doorgevoerden dat de tuinmuur zoveel mogelijk in deze 
staat behouden blijft.

De geografische eigenschappen van de tuin bieden mogelijkheden 
de waarden te etaleren aan een groter publiek. Tot nu toe is de 
tuin enkel toegankelijk voor eigenaren, maar in de toekomst is 
een publieke functie wenselijk. De verlaging van de tuinmuur heeft 
ervoor gezorgd dat de tuin al min of meer visueel toegankelijk is, wat 

bij het publiek de interesse wekt voor een bezoek aan de tuin. Het 
tuinpaviljoen kan na restauratie eventueel worden geëxploiteerd voor 
een publieke functie, die te koppelen is aan de tuin. Bovendien kan 
openstelling van de tuin zorgen voor meer draagvlak in de omgeving 
en bij de toeristen. Dit kan alleen maar een sprong vooruit zijn in een 
gebied waar krimp nog altijd gaande is. Doordat de bewoners van 
het gebouw hierdoor geen privacy hebben in dit tuingedeelte, kunnen 
zij op de voormalige binnenplaats een tuingedeelte ontwerpen dat 
enkel voor hen bestemd is.

De relatie tussen de kloostertuin en het omliggende landschap 
kan worden versterkt door optimaal gebruik te maken van de 
unieke landschappelijke eigenschappen en het bestaande 
recreatieve netwerk. Door de kleine hoogteverschillen, de 
bodemeigenschappen en de omliggende netwerken te benutten 
kan een tuininrichting worden gecreëerd die het verhaal van het 
landschap en het kloostercomplex vertelt. Een dergelijke aanleg 
kan als een knooppunt in het landschap worden gelegd, waar 
netwerken, mensen en verhalen samenkomen. Verder past het 
vanuit het historische en huidige gebruik van het landschap niet om 
industrie, grote bedrijvigheid of massale woningbouw in of rondom 
het kloostercomplex te realiseren. Het gebruik van het omliggende 
landschap past zich aan aan de omgevingseigenschappen, zodat 
het verhaal van de omgeving in stand wordt gehouden.
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De kloostertuin van Wittem is de eerste Redemptoristen-kloost-
ertuin van Nederland en geeft daardoor belangrijke infor-
matie over de tuinontwikkeling binnen deze congregatie. Als 
onderdeel van het dorp Wittem is het complex een landmark 
voor de wijde omgeving. Het oorspronkelijk achttiende eeuwse 
kloostercomplex is gebouwd tegen de oprukkende Calvinisten. 
De Capucijnen woonden er tot de Reformatie, de Redemptoris-
ten hebben hier vanaf 1835 gewoond. Tot op de dag van van-
daag dient het klooster nog steeds de Redemptoristen, maar 
de toekomst van het complex is onzeker geworden. Concrete 
plannen ontbreken nog, wat mogelijkheden biedt om een herbe-
stemmingsplan te maken waarin gebouw en tuin gelijkwaardig 
worden meegenomen. Met behulp van de ontwikkelde methode 
wordt in de komende paragrafen een passend herbestemming-
skader opgesteld voor de kloostertuin van Wittem. Dit kan mo-
gelijk in de toekomst worden uitgebouwd tot een integraal her-
bestemmingsplan voor het gehele kloostercomplex.

8.1 Beschrijving

De kloostertuin van Wittem is hoofdzakelijk een recreatie- en 
devotietuin met verschillende open en gesloten gedeelten. Het is 
onderdeel van het kloosterensemble Wittem, waarvan het klooster 
een beschermd rijksmonument is. De tuin wordt momenteel gebruikt 
door enkele bewoners van het klooster en is nog steeds het decor 
van diverse processies. Het gehele complex wordt onderhouden 
door vrijwilligers. Het aantal en de leefdtijd van de vrijwilligers 
zorgt er echter voor dat steeds meer delen van de tuin niet de 
aandacht krijgen die vereist is. Dit in combinatie met het gebrek aan 
een overkoepelend plan met bijbehorende visie zorgt ervoor dat 
prioriteiten vaak niet of verkeerd worden gesteld.1

Het klooster ligt tegen een heuvel aan, waardoor de tuin een 
glooiend verloop heeft. Het zuidelijke gedeelte van de tuin ligt 
aanzienlijk lager dan het noordelijke gedeelte van de tuin. Aan de 
zuidzijde bevinden zich van west naar oost kapel, kerk en klooster. 
De zij-ingangen bevinden zich westelijk van de kapel en oostelijk 

1  Veldwerk Wittem, 9 en 10 maart 2015.
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van het klooster en geven direct toegang tot de tuin. Bij de westelijke 
ingang staan de economiegebouwen van het klooster, bij de 
oostelijke ingang liggen de moestuinen en de kippenweide. De muur 
wordt aan de oostkant twee keer doorbroken, waarvan de tweede 
ingang enkel voor bewoners is. Deze ingang verschaft toegang 
naar de voormalige schuur- en boerderijgebouwen. Door de tuin 
loopt de Sinzelbeek die is aangesloten op de pas gerestaureerde 
watermolen. Op de overgang van het hoge naar het lage gedeelte 
ligt een rotstuin. Deze is opgebouwd uit diverse misbaksels en 
onderdelen van de voormalige barokke gevel van het klooster. Een 
omlopend pad, omgeven door hoog geboomte benadrukt samen met 
de kloostermuur de beslotenheid van het klooster. De kloostermuur 
is vanaf de weg en vanuit het omliggende landschap goed te 
zien. Samen met het torentje van het kloostergebouw vormen zij 
een landmark in de omgeving. De kloostermuur is opgebouwd uit 
baksteen afkomstig uit verschillende periodes. Het onderste gedeelte 
van de muur wordt op enkele plekken ondersteund met een pilaar. 
De meest noordelijke muur is niet onderbroken, de oostelijke en de 
westelijke muur enkel bij de eerder genoemde ingangen van de tuin.

In het hoge gedeelte van de tuin ligt een kruisvorming padenstelsel 
met omloop, gebaseerd op het wapen van de Redemptoristen. Dit 
padenstelsel ligt in een groot grasveld dat door de afwisseling met 
sierlijke solitairen een parkachtige sfeer uitstraalt. Dit gedeelte van de 
tuin is onderdeel van de processieroute en is bedoeld voor bezinning 
en contemplatie. Ten noorden van dit kruis ligt een vijver, die het 
alziend oog representeert. Achter deze vijver staat het Christusbeeld. 
De groenstrook achter dit Christusbeeld is momenteel overwoekerd 
door naaldbomen en onderbegroeiing. In de noordoosthoek van 
de tuin staat een openluchtaltaar, dat samen met de bankjes nog 
wordt gebruikt voor processies. Deze is in de jaren zestig aan de 
tuin toegevoegd. Door de gehele tuin loopt een processieroute, die 
in de loop van de jaren enigzins is ingekort. Dit vanwege de leeftijd 
van de deelnemers. Het oude tubercolosehuisje dat in de tuin staat, 
doet vandaag de dag dienst als opslag voor de geluidsinstallaties die 
worden gebruikt bij deze processies. Aan de oostzijde van de tuin 
ligt een asstrooiplek, die wordt omgeven door kastanjebomen. Deze 
plek bestaat uit een gedenkpaal waar naambordjes hangen van de 
uitgestrooiden. Verder ligt hier een grasveld waarover de as kan 
worden uitgestrooid. Op dit grasveld staan verschillende bankjes. 
Samen met het openluchtaltaar vormt dit het spirituele gedeelte van 
de tuin. Het klooster heeft voor zover bekend nooit een begraafplaats 
gehad. In plaats hiervan ligt er een grafkelder onder het klooster, met 

haar ingang richting de tuin. Alle broeders uit het klooster werden 
hier ter ruste gelegd.

Aan de westzijde van de tuin, achter de voormalige bierbrouwerij, 
staan de oude kassen van het klooster. Deze doen nu dienst als 
opslagplek en als kweekplek voor diverse tuinplanten. Voor de kassen 
liggen enkele kweekbakken in de open lucht, waarin de planten die 
binnen in de kas zijn gekweekt verder kunnen groeien. Deze bakken 
vormen samen met de kweekkas een ensemble binnen de tuin en 
zijn ruimtelijk afgescheiden door een halfhoge heg. De voormalige 
bierbrouwerij doet dienst als opslagplek en staat te wachten op een 
toekomstige bestemming. De voormalige slachterij en appelkelder 
waren inpandig gevestigd in de oude brouwerij en functioneren nu 
als kaarsenkapel en opslagplek.2

Het zuidelijke gedeelte van de tuin bestaat uit twee grasvelden met 
enkele bomen. Op het westelijke grasveld staat het beeld van de 
Heilige Gerardus, met daarachter een tuingedeelte met naaldbomen 
waarin het pad ligt naar de watermolen. Deze watermolen herinnert 
aan de ligging van de tuin aan de oever van de Sinzelbeek. Tussen 
de twee grasvelden lopen paden richting de rotstuin en richting de 
oostelijke ingang van de tuin. Bij de oostelijke ingang liggen de 
moestuinen, de bloementuinen en het kippenhok met weide. Deze 
utilitaire delen van de tuin bevinden zich net als de schuren buiten 
de kloostermuur.

Door de gehele tuin bevinden zich beelden uit verschillende 
periodes. Sommige ondersteunen het verhaal van de processie, 
anderen vormen onderdeel van een expositie of zijn een geschenk 
geweest aan het klooster. 

8.2 Historisch onderzoek

Plettenberg en de Capucijnen
Op 15 juni 1722 kocht Ferdinand Adolf von Plettenberg (1690-

1737) de vrijheerlijkheid Wittem, dat tot aan de Franse Revolutie in 
handen zou blijven van dit geslacht. In 1724 werd Wittem aangesteld 
als graafschap, waardoor Plettenberg de titel ‘Heer van Wittem’ 

2  Veldwerk, 9 en 10 maart 2015. Ik heb toen gesproken met 
tuinvrijwilligers, en een broeder over het onderhoud en het ontwerp van de 
tuin.
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kreeg. Al snel stichtte hij in zijn graafschap een klooster 
met kerk, waarmee hij het Calvinisme in Wittem wilde 
weren. Ondanks dat het Calvinisme Wittem tot 1733 
niet had bereikt, dreigde uit de omgeving constant 
gevaar. Dit kwam door het besluit van 27 maart 1658, 
waarin de Spaanse koning en de Staten Generaal ieder 
de helft van de drie landen van Overmaas (Valkenburg, 
Daelhem en ’s Hertogenrade) in bezit kregen. Dit 
leidde op 26 december 1661 tot de toekenning van 
Gulpen, Margraten, Holset, Vylen en Vaals aan Holland. 
Hiermee naderde de dreiging van het Calvinisme en 
besloot Plettenberg een klooster te bouwen. Als vriend 
van de Capucijnen vertrouwde hij de stichting van dit 
klooster aan deze orde toe.3 De Capucijnen leefden een 
hard, sober en streng leven; ze beschermden ook de 
zondaren en hadden als doel God dichter bij de mensen 
te brengen. Ze waren onderdeel van de Minderbroeders, 
en daarmee echte volgelingen van Franciscus. Sinds 
23 januari 1619 genieten zij de juridische status van 
de Orde van de Minderbroeders Kapucijnen, ookwel 
Capucijnen genoemd.4

Graaf Plettenberg legde de eerste steen voor de kerk 
op 16 juni 1729. Zijn doel was om de kerk één te maken 
met het te herbouwen kasteel van Wittem. Bouwmeester 
Jacob Couven zorgde ervoor dat het klooster in 1733 
gereed was. Bij sommige Capucijnen viel de nieuwe 
kerk niet in de smaak, omdat de rijkdom die zij uitstraalde 
niet paste bij de basisprincipes van de orde. Plettenberg 
benadrukte echter dat de kerk bewust zo was 
ontworpen. Het was immers niet een Capucijnenkerk, 
maar een kapel van zijn mede op te bouwen slot. Deze 

3  H. Mosmans. Het voormalig Capucijnenklooster te 
Wittem. Franciscana , (Brasschaat: Drukkerij A. De Bièyre, 
1923[a]), 17-24.; P.J. Margry, C. Caspers. Bedevaartplaatsen 
in Nederland. Deel 3: Provincie Limburg. Wittem , (Hilversum: 
Uitgeverij Verloren, 2000), 1117-1137.
4  G. van Loon, W. van Venrooij, J.A.J. van der Vaart. Een 
eeuw Kapucijnen in ‘s-Hertogenbosch : leven en werken van 
de Bossche Kapucijnen gedurende de laatste honderd jaar 
(28 augustus 1898-28 augustus 1998) , (’s-Hertogenbosch: 
Boekh.Adr. Heinen, 1998), 6.
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slotkapel was slechts ter beschikking gesteld aan de Capucijnen.5 

Op 1 oktober 1795 werd Wittem bij Frankrijk ingelijfd, maar het 
duurde tot 31 januari 1797 voordat de Capucijnen het klooster 
gedwongen verlieten.6 Op 22 oktober 1806 werd het klooster op last 
van prefect Roggieri geveild. “De 3 vleugels (ook dus het vroegere 
eigendom der Plettenbergs), de tuin, ongeveer 45 aren, van muren 
omgeven en in tweeen gedeeld door een terras, waarlangs een beek 
vloeit: het geheel groot ongeveer 90 aren”7 werd toen gekocht door 
de geschiedschrijver S.P. Ernst, pastoor te Afden. Een jaar later 
bleek Ernst echter niet aan de kooppenningen te kunnen voldoen 
en moest hij het klooster op 5 augustus 1807 weer verkopen aan 
advocaat Visschers, die het kocht voor een protestant uit Aken. 
Toen de protestant zijn interesse voor het klooster verloren had, 
bleef het in handen van de Visschers. De weduwe van advocaat 
Visschers verkocht het goed op 18 mei 1816 aan George, Baron van 
Pallant. Hij had als doel de Capucijnenorde in Wittem te herstellen. 
Maar na zijn dood was de orde nog steeds niet hersteld en werd 
het goed eigendom van zijn nicht Theresia Barbara van Pallant, 
gehuwd met Andreas Arnold van Velthoven. Andreas verkocht het 
eigendom op 19 december 1835 aan de Kerkfabriek van Mechelen, 
die het klooster nog dezelfde dag doorverkocht aan de pas in België 
ontluikende Congregatie des Allerheiligen Verlossers, later ook 
wel Redemptoristen genoemd.8 De Redemptoristen zetten zich in 
om “de Blijde Boodschap over de Menslievende God brengen tot 
in de uithoeken en de randen van de maatschappij; de armen het 
Evangelie verkondigen van de Verlossing”.9 Op het moment van 
de aankoop zijn de Redemptoristen nog niet wettelijk erkend, dit 
gebeurt pas op 28 november 1840.10 Het zou echter tot 3 september 

5  Mosmans, 1923[a], 24-25.
6  Ibidem, 38-39.
7  Ibidem, 43.
8  Margry, 2000, 1119.; Mosmans, 1923[a], 43-46.
9  B. van Dijk, T. Salemink. Tussen droom en daad. Beeld van 
anderhalve eeuw redemptoristen in Nederland. (Nijmegen: Valkhof Pers, 
2000), 7.
10  Mosmans. Het Redemptoristenklooster Wittem; een bijdrage tot 
onze vaderlandsche kerkgeschiedenis, (Roermond: J. J. Romen & Zonen, 
1935), 30-31; H. v. d. Vorstenbosch, Dienstencentrum Kloosterarchieven in 
Nederland, ed. Wittem: een begrip in katholiek Nederland. Erasmusplein , 
(Nijmegen: n.v.t., 1995), 5.

1865 duren totdat ze notarieel verzekerd waren van hun eigendom.11 

Afbeeldingen uit de tijd van de Capucijnen ontbreken om een 
impressie te geven van de kloostertuin. Enige bron is de eerdere 
beschrijving uit de verkoopakte, die slechts kort de tuin kenschetste. 
Vanaf de jaren dertig van de 19e eeuw zijn er bronnen bewaard 
gebleven en is er een reconstructie van de tuin te maken. Rond 1830 
was het klooster nog niet verbouwd en bevond de tuin zich zowel ten 
westen, als ten noorden van het klooster. De grond waarop de tuin 
zich bevond behoorde echter niet aan het klooster toe.12 Deze zou 
pas in de loop van de jaren veertig bij het klooster worden getrokken, 
wanneer de Redemptoristen eigenaar van het klooster worden. 
De huidige weg voor het klooster bestond toen ook al en was een 
belangrijke doorgaande route.

De tuin werd door de Redemptoristen ommuurd en 
hoogstwaarschijnlijk stamt de huidige muur uit deze periode. 
De tuin was functioneel van aard en ingedeeld in verschillende 
tuinvakken begrensd door paden.13 De enkele fruitbomen die in de 
tuin stonden zorgden samen met de functionele vakkenindeling voor 
afwisseling. Deze vakken dienden als moestuintjes, waar etenswaar 
voor de broeders werd verbouwd.14 Kleine trappen zorgden ervoor 
dat de broeders zich gemakkelijk konden verplaatsen ondanks 
het hoogteverschil in de tuin.15 De nutsfunctie van de tuin wordt 
bevestigd door een passage uit de Huiskronieken uit 1859 waarin 
een ‘nieuwe gebouwtje’ in de tuin staat beschreven waar etenswaar 
bewaard kon worden.16 Het eten dat in de kloostertuin werd 
verbouwd kon hier worden opgeslagen, zodat de broeders in hun 
eigen levensonderhoud konden voorzien.

11  Mosmans, 1935, 31.
12  ENK, AR-P039, Archiefinventaris Redemptoristen, inv. nr. 5.8.14.5, 
Tekeningen, kaarten, affiches en prentjes, 17413.
13  AW, Huiskronieken, 1845, p. 113.
14  ENK, AR-P039, inv. nr. 8.1.2.10.1, foto’s klooster Wittem, 20936.
15  AW, Huiskronieken, 1845, p. 113.
16  Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (ENK), AR-P039, 
Archiefinventaris Redemptoristen, inv. nr. 5.8.9.1.1, Onroerende goederen 
Algemeen, 18066.
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Wittem als Groot-seminarie en Bedevaartsoord
Het Redemptoristenklooster Wittem bekleedde 

tussen 1836 en 1968 de functie van groot-seminarie, 
de plek waar men de opleiding tot priester kon volgen. 
Na een opstartperiode van ongeveer tien jaar bloeide 
de opleiding uit tot één met een internationaal karakter. 
Studenten van verschillende nationaliteiten volgden 
hun studie in Wittem. Dit eindigde in 1882 toen het 
groot-seminarie van de Belgische Provincie van de 
Redemptoristen werd opgericht. Vanaf toen werden 
alleen nog studenten van de Nederlandse Provincie 
toegelaten. Toch groeide het aantal studenten in 
Wittem gestaag en besloot men in 1891 tot de bouw 
van een nieuw en groter klooster. Het oude klooster 
werd gesloopt, waarbij ook de hardstenen barokgevel 
verloren ging. In 1894 was het nieuwe klooster gereed. 
Ruim veertig jaar later bouwde men nog een vleugel bij 
vanwege het groeiend aantal studenten.17

Op 23 juni 1920 werd het Gerardusbroederschap 
opgericht dat zich richtte op de Gerardusdevotie en de 
ondersteuning van het werk van de Redemptoristen 
in missiegebieden. Gerardus Majella  (1726-1755) 
was reeds in 1893 zalig verklaard en sindsdien werd 
hij door de Redemptoristen vereerd, waarbij Wittem 
tot een belangrijk bedevaartsoord uitgroeide voor de 
Heilige Gerardus. Gerardus heeft slechts de laatste 
zes jaar van zijn korte leven als lekenbroeder bij de 
Redemptoristen gezeten, daarvoor werkte hij als 
kleermaker bij zijn vader. Bij de Redemptoristen deed 
hij eenvoudig werk en stond bekend om het geduld 
waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging. 
Hij zou tijdens zijn leven vele visioenen hebben gehad 
en bovendien bovennatuurlijke verschijnselen zoals 
genezingen, bilocatie, helderziendheid, profetieën en 
broodvermenigvuldigingen. Hij is de patroonheilige van 
kleermakers, communicantjes, moeders en zwangere 
vrouwen.18 

De tuinprocessies en vieringen in de openlucht 

17  Vorstenbosch, 1995, 5.
18  Van Dijk, 2000, 20.
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brachten een ruimtelijke dimensie aan een bezoek in Wittem. 
Mensen uit het midden en zuiden van het land, maar ook uit België 
en Duitsland, kwamen volgens een jaarlijks rooster in de periode van 
mei tot einde oktober op zondag naar Wittem. Hier volgden ze dan 
een dagprogramma van gezamenlijke vieringen, individuele devotie 
en ontspanning. Men kwam in treinen en bussen naar het zuiden 
van het land en liep in processie vanaf het treinstation in Eys richting 
het klooster, om daar gezamenlijk lopend en zingend te bidden in 
de kloostertuin.19 De bedevaarten werden al snel gecombineerd met 
recreatie en toerisme, door bijvoorbeeld een bezoek aan Wittem 
te combineren met religieus-toeristische uitstapjes per bus in de 
omgeving. De Tweede Wereldoorlog zorgde ervoor dat de groei van 
het aantal bedevaarten naar Wittem tijdelijk afnam.20

De kloostertuin heeft vanaf de verbouwing in 1891 tot de Tweede 
Wereldoorlog grote veranderingen ondergaan. Vóór de verbouwing 
van het klooster had de tuin de eerder geschetste functionele 
indeling met rechthoekige perken afgezet met paden. De verbouwing 
zelf heeft mogelijk veel schade aan de tuin berokkend, waardoor 
het aannemelijk is dat de geschetste tuinsituatie vrijwel geheel is 
verdwenen na de verbouwing in 1894.21

Na 1894 is in het voorste gedeelte van de tuin een grote vijver 
aangelegd, waar maar liefst 1100 regenboogforellen en goudkarpers 

19  Margry, 2000, 1126-1127.
20  Ibidem, 1127-1128.
21  ENK, AR-P039, inv. nr. 5.8.9.1.1, 18072.

zwommen. De aard van deze vissoorten geeft al aan dat de vijver 
waarschijnlijk voor de sier is aangelegd. Daarnaast was de vijver 
voorzien van versieringen zoals een Mariabeeld, een fontein, 
een waterval en een rotspartij. Rondom de vijver zijn diverse 
bloemperken en rotspartijen aangelegd. De vijver werd gescheiden 
door een brug, vanuit hier splitste het pad zich op. Het ene pad liep 
richting de kassen aan de westzijde, het andere naar een bosje aan 
de oostzijde van de tuin. In het hogere gedeelte van tuin stonden 
vermoedelijk fruitbomen met bijbehorende moestuin, maar dit is 
lastig op te maken uit de beperkte bronnen. Daarnaast wordt er in 
de bronnen ook gesproken over een ‘nieuwe muur’, evenals een 
‘vreemdentuin’. Beiden bevinden zich aan de oostkant van de tuin. 
Vermoedelijk is een deel van de muur in 1894 opnieuw aangelegd 
en bevond zich buiten deze muur een tuin die mogelijk toegankelijk 
was voor mensen die niet in het klooster verbleven.22

In de lente van 1934 werd de vijver gedempt om plaats te maken 
voor de nieuwe tuinaanleg. Onduidelijk is of broeder A. Grijpink of 
tuinarchitect Theunissen verantwoordelijk was voor het ontwerp.23 24 
Op de plek van de oude moestuin werd een hortus amoenus (Lat. 
amoenus=lieflijk, bekoorlijk) aangelegd en de vijver maakte plaats 
voor een grasveld.25 De hortus of locus amoenus wordt door Aben & 

22  ENK, AR-P039, inv. nr. 4.1.5.4, Overige onroerende goederen, 
18113; ENK, AR-P039, inv. nr. 8.1.2.10.1, 20939
23  ENK, AR-P039, inv. nr. 8.1.2.10.1, 20939
24  ENK, AR-P039, inv. nr. 5.8.9.1.1, 18066
25  ENK, AR-P039, inv. nr. 8.1.2.10.1, 20939
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De Wit beschreven als een “lieflijke plek, een door bomen omringde 
zonbeschenen bloemenweide met een helder beekje, voor het eerst 
gebruikt door Vergilius in zijn Bucolica (42-37 v. Chr.). Dit is het beeld 
dat in de Middeleeuwen en de Renaissance model staat voor de 
paradijselijke tuin.”.26 Door deze hortus amoenus werd in het hogere 
gedeelte van de tuin een recreatieve functie toegevoegd.27 Het 
padenstelsel is geïnspireerd op het wapen van de Redemptoristen. 
Hierin worden een kruis, lans, sponsstok en een alziend oog 
gesymboliseerd.28 Bovendien werd een rotstuin op de overgang 
van laag naar hoog, verschillende bloemenperken, sierbomen, 
vijver en een kruisbeeld aangelegd. Het ontwerp bevatte ook de 
plaatsing van het Mariabeeld aan het einde van het ‘paterspad’. 
Vermoedelijk is het paterspad synoniem voor de processieroute 
die door de tuin loopt.29 Deze liep langs de verschillende beelden 
in de tuin van het lagere gedeelte, via de rotstuin, richting het 
vroegere bosje en eindigt vervolgens bij het Mariabeeld. Al 
lopend en zingend biddend liep men samen de processieroute. 

Doordat het nutsgedeelte plaats had gemaakt voor een 
hortus amoenus, bevond dit gedeelte zich vanaf 1935 buiten de 
kloostermuur. Het was een eerste aanzet richting de toegankelijkheid 

26  Aben, 1998, 248.
27  ENK, AR-P039, inv. nr. 8.1.2.10.1, 20939
28  C. Oldenburger, J. Oldenburger. Beschrijving kloostertuinen. Bezoek 
Wittem 17 augustus 2007,  (Rhenen: Oldenburgers HIstorische Tuinen, 
2007), 7. 
29  ENK, AR-P039, inv. nr. 5.8.9.1.1, 18066.

van de kloostertuin. In november van dat jaar werden nieuwe 
economiegebouwen buiten de muur gerealiseerd; stallen voor de 
varkens werden in de wei bij het kippenhok geplaatst. Een jaar later 
kwam er ook nog een stal voor het rundvee.30 Overige bijgebouwen 
uit die tijd waren de bakkerij, kleermakerij en de smederij.31 In deze 
jaren was de mate van zelfvoorzienendheid nog erg hoog. Het 
klooster werkte als een dorp op zich, waardoor de kloosterlingen 
niet afhankelijk waren van de buitenwereld.32 

Er is weinig informatie over de ontwikkeling van de kloostertuin in de 
Tweede Wereldoorlog. Bekend is dat de Duitsers vanaf 15 mei 1944 
begonnen met het aanleggen van de Splittergrube.  De Splittergrube 
was waarschijnlijk een soort van loopgraaf, waarin nadrukkelijk 
hoeken zijn gelegd om mogelijke splinters van granaten tegen te 
houden. Bij het ontploffen van de granaat in de loopgraaf, zouden 
eventuele slachtoffers hierbij beperkt blijven.33 Het loopgraaf-achtige 
stelsel loopt dwars door de aanleg van 1935.34 Vanaf 5 september 
1944 was in het klooster een front-lazaret(veldhospitaal) voor SS-
troepen gelegerd, wat betekent dat de loopgraaf is aangelegd voordat 

30  ENK, AR-P039, inv. nr. 5.8.9.1.1, 18066.
31  ENK, AR-P039, inv. nr. 8.1.2.10.1, 20167.
32  Broeder Bonaventura. Gesprek met Auteur, 10 maart 2015, te 
Wittem. Terwijl we door de tuin lopen vertelt hij mij allerlei herinneringen uit 
zijn tijd in het klooster. Hij woonde hier van 1953 tot 2015.
33  J.V. Zambon. Van Dale Pocketwoordenboek Duits-Nederlands , 
(Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie bv, 2003), 151, 307.
34  ENK, AR-p039, inv. nr. 8.1.2.10.1, 20873.

lin
ks

 F
ig

uu
r 1

27
. S

itu
at

ie
sc

he
ts

 tu
in

in
ric

ht
in

g 
tw

ee
de

 k
w

ar
t t

w
in

tig
st

e 
ee

uw
. |

 re
ch

ts
 F

ig
uu

r 1
28

. 
Si

tu
at

ie
sc

he
ts

 tu
in

in
ric

ht
in

g 
ee

ne
nt

w
in

tig
st

e 
ee

uw
. 

Weg

Gebouw binnen 
kloosterensemble

Gebouw 
omgeving

Hoogopgaande
 begroeiing

Grasland

Bouwland

Geboomte

Kloostermuur

Contour 
ensemble

Hoogtelijn

Weg

Gebouw binnen 
kloosterensemble

Gebouw 
omgeving

Hoogopgaande
 begroeiing

Grasland

Bouwland

Geboomte

Kloostermuur

Contour 
ensemble

Hoogtelijn
0 30m 0 30m



108

Fi
gu

ur
 1

29
. P

ar
kg

ed
ee

lte
 in

 d
e 

kl
oo

st
er

tu
in

 v
an

 W
itt

em
, m

et
 d

oo
rz

ic
ht

 n
aa

r h
et

 k
lo

os
te

rg
eb

ou
w.





110

de SS-troepen hier gelegerd werden.35 De Splittergrube liep van het 
laagste punt van het rotstuintje naar de kweekkas. Deze diende voor 
het overwinteren van palmen en het kweken van planten.36 

Er zijn niet veel voorbeelden in Nederland bekend waarbij een 
loopgraaf door een tuinaanleg liep. In Baarn ligt bijvoorbeeld een 
schuilkelder met gangen die door verschillende achtertuinen liep. 
Deze waren ondergronds gelegen en vertoonden tevens een geknikt 
verloop. Ook deze is gemaakt na 1943, toen de Duitse troepen al 
aan de terugtrekking waren begonnen. Dit gegeven maakt dat het 
object een hoge cultuurhistorische waarde heeft, ook door de hoge 
zeldzaamheidswaarde ervan.37 In tegenstelling tot het object in Baarn 
is de loopgraaf in Wittem niet meer zichtbaar aanwezig, waardoor de 
gaafheid van het object erg laag zal worden gewaardeerd. 

Het is onduidelijk wat er na de oorlog met de Splittergrube is 
gebeurd. Luchtfoto’s uit 1949 tonen het gangenstelsel in de tuin niet, 
maar mogelijk heeft het stelsel er toch nog enkele maanden, zo niet 
jaren na de oorlog gelegen. Verder onderzoek naar de situatie van 
het klooster in en na de oorlog zou deze en andere details over de 
loopgraaf moeten uitwijzen.

Wittem als nationaal Gerardusheiligdom
In de twintig jaar na de oorlog groeide het aantal bedevaarten en 

de grootte van de groepen naar een hoogtepunt, waardoor Wittem 
zich kon presenteren als nationaal Gerardusheiligdom.38 In 1960 
werd speciaal voor deze bedevaart een grote openluchtkapel in 
de tuin gebouwd, omdat de toenmalige kapel slechts plaats bood 
aan 800 bezoekers. In de nieuwe kapel was daarentegen plaats 
voor ruim 1200 bezoekers.39 Pas vanaf de jaren zestig liep het 
aantal bedevaarten en studenten sterk terug, als gevolg van de 
groeiende secularisatie van de samenleving. Een samenwerking van 
verschillende studiehuizen kwam op gang, wat in 1968 resulteerde 
in de oprichting van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat te 
Heerlen. Met deze oprichting kwam een einde aan 150 jaar groot-

35  ENK, AR-p039, inv. nr. 8.1.2.10.1, 20167.
36  Ibidem.
37  Stichting Militair Erfgoed. Besluitmotivering Duitse schuilkelder Baarn 
, (Baarn: 2001), 1-3.
38  Margry, 2000, 1127-1128.
39  Ibidem, 1126-1127.

seminarie in Wittem.40 Na 1970 nam het individuele bezoek en het 
bezoek in kleine (familie-)kring sterk toe.41

De luchtfoto uit 1949 toont voor het eerst de gehele tuin in één 
afbeelding. Hier is een gemengde aanleg op te zien, waarbij het 
padenstelsel er nog onveranderd bij ligt ten opzichte van 1936. Het 
noordelijkste gedeelte van de tuin heeft echter wat veranderingen 
ondergaan. De sierlijke aanleg achter het Christusbeeld heeft in 
1949 plaats gemaakt voor naaldbomen. Dit wordt bevestigd door 
een passage uit de Huiskroniek van Wittem op 22 maart 1947 
waarin wordt verteld dat de fruitbomen in de tuin zijn gerooid en dat 
gazons worden aangelegd.42 Hier doelt men hoogstwaarschijnlijk op 
de fruitbomen in het centrale gedeelte van de tuin, omdat luchtfoto’s 
uit 1949 enkel nog fruitbomen buiten de kloostermuren tonen. De 
leiperen die tegen de kloostermuur stonden zijn dus wel blijven 
staan. Verder onderzoek zal hier meer duidelijkheid over moeten 
geven.

De percelen rondom het kloosterterrein waren in 1949 beplant 
met fruitbomen en een moestuin. Deze werden gebruikt voor de 
zelfvoorzienendheidvan het klooster. Het klooster had in die tijd 
ongeveer 1,5 hectare aan fruitbomen en daarnaast strekte de 
groentetuin zich uit tot waar nu de kippenschuur staat. Het klooster 
had toen ongeveer 120 bewoners en al deze grond was hard nodig 
om in hun levensonderhoud te voorzien. Naast de fruitbomen 
en de moestuin hield men ook nog vee, had men een slagerij, 
fruitkelder, bierbrouwerij, bakkerij, kleermakerij, smederij, drukkerij 
en kweekkas. Aan vee hield men koeien en varkens, die vervolgens 
werden geslacht in de slagerij.43

In augustus 1954 wordt in de tuin een nieuw processiepark ingericht 
met een voorlopig houten altaar.44 Vanaf nu liep de route van het lagere 
gedeelte van de tuin, via de rotstuin, richting het vroegere bosje en 
eindigde vervolgens in het processiepark. De processieroute verbindt 
de verschillende delen van de tuin met elkaar en is tot op de dag 
van vandaag in gebruik. Dit altaar is geplaatst tegen de achterzijde 
van het Mariabeeld aan het einde van het paterspad. Op het veldje 

40  Vorstenbosch, 1995, 5.
41  Margry, 2000, 1117, 1120.
42  ENK, AR-P039, inv. nr. 5.8.9.1.1, 18066.
43  Broeder Bonaventura, 2015.
44  ENK, AR-P039, inv. nr. 5.8.9.1.1, 18066.
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voor dit altaar werden betonnen sokkels geplaatst waarop in het 
bedevaartseizoen zitplanken werden gelegd. Voor die tijd werden de 
missen eerst bij het missiekruis tegenover de kerk gehouden en later 
(rond 1950) op de ‘gele steentjes’. Dit is de plek direct achter het 
kloostergebouw van waaruit de tuinaanleg volgt. In 1960 werd het 
openluchtaltaar in het processiepark gebouwd, waardoor het houten 
altaar kon worden afgebroken. Bij de bouw van het openluchtaltaar 
vermeldde de Huiskroniek de vondst van een oud keldertje.45 Het is 
onduidelijk wat er met dit keldertje is gebeurd, maar mogelijk was dit 
een overblijfsel uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog en onderdeel 
van de Splittergrube.46

Van krimp naar kans?!
Door de afname van het aantal studenten in de jaren zestig 

is het klooster in de jaren zeventig gedwongen om in te krimpen. 
Dit proces heef grote gevolgen gehad voor de kloostertuin buiten 
de kloostermuur. De fruitbomen in de velden rondom het klooster 
werden gekapt en vee werd niet meer gehouden. De moestuin 
kromp in en de brouwerij en alle overige bijgebouwen werden 
gesloten.47 Het klooster verloor hiermee een groot deel van haar 
zelfvoorzienendheid en de bewoners van het klooster gingen vanaf 
deze tijd ook boodschappen in de supermarkt halen. Door het 
verdwijnen van veel zelfvoorzienende onderdelen ging het klooster 
een nieuwe fase in, waarin de transformatie van een gesloten wereld 
naar een semi-openbaar terrein werd gemaakt.

Doordat de fruitbomen waren gekapt en de groentetuin was 
ingeperkt lag de focus vanaf de jaren zeventig met name op het 
tuingedeelte binnen de kloostermuur. Dit gedeelte van de tuin deed 
dienst voor recreatief en devotioneel gebruik van zowel broeders 
als bezoekers. Toch liep ook het aantal processies na 1970 terug en 
richtte het klooster zich op individuele bezoekers en gebruik in kleine 
(familie-)kring.

In 1978 werd een deel van de voormalige timmerwerkplaats in 
gebruik genomen als kaarsenkapel. In 1994-1996 werd het klooster 
opnieuw verbouwd, waardoor de ingang van het klooster werd 
verruimd. Er werd een boekwinkel gerealiseerd, vergaderlokalen 
en kantoren werden aangelegd en de huisvesting van de inmiddels 

45  Ibidem.
46  Margry, 2000, 1117.
47  Broeder Bonaventura, 2015.

geslonken communiteit werd aangepast.48

In 2013 besluit men om in de kloostertuin een asstrooiplek aan 
te leggen, op de plek van het vroegere volleybalveld. Wanneer 
dit volleybalveld hier heeft gelegen is tot nu toe onduidelijk. 
Broeder Bonaventura kon zich dit veld goed herinneren. Het heeft 
waarschijnlijk in de tweede helft van de twintigste eeuw gelegen. 
Door de bestrating van het toenmalige volleybalveld, is de grond 
op die plek nu vervuild. De nieuwe functie van asstrooiplek sloot 
dus niet alleen symbolisch, maar ook praktisch aan op het klooster.49 

Anno 2016 is de transformatie van gesloten naar openbaar nog 
steeds gaande, waarbij men zich afvraagt of met het vertrek van de 
laatste broeder in maart 2015 de tuin niet volledig toegankelijk moet 
worden gemaakt.

8.3 Analyse

Ondergrond
Het klooster Wittem ligt in tegenstelling tot het voormalig klooster 

Hoogcruts laag in het landschap, op de grens van dalbodem naar 
helling. Dit is te herkennen aan de löss- en terrashellinggronden die 
vlak bij het klooster liggen, wat een indicatie is dat de Gulp hier de 
oude bodemlagen heeft  geërodeerd en daar nieuw materiaal heeft 
neergelegd. Op de hellingen in het gebied liggen oude bodemlagen 
als kalksteen en glauconiet, wat erop duidt dat de lösslaag ook hier 
volledig geërodeerd is door de Gulp en dat hierdoor oudere lagen aan 
de oppervlakte kwamen. Tot op de dag van vandaag heeft de Gulp 
met haar insnijding dit hele landschap gecreëerd. De veengronden 
in het gebied kunnen wijzen op plekken waar grondwater niet goed 
door kan sijpelen, omdat dit blijft hangen op een ondoorlaatbare 
laag. Doordat water hier blijft staan en organisch materiaal blijft 
liggen, kan hier mogelijk veen ontstaan. Deze veengronden vinden 
we vaak op de hogere gedeelten terug, maar soms ook in het dal.

Ook in de herkomst van de naam Wittem is haar geschiedenis terug 
te lezen; het wordt verklaard aan de hand van witte, naar de kleur van 
het zand en ham wat wijst op een landtong, hoek aangeslibd land 
of grasland aan water. Hiermee verwijst de naamgeving duidelijk 

48  Margry, 2000, 1120-1121.
49  Vrijwilliger Frans. Gesprek met Auteur, 9 maart 2015, te Wiitem. Hij 
vertelt mij deze informatie terwijl we door de tuin lopen.





113

naar de ligging van het dorp aan de Gulp.50 Ook het plaatsje Gulpen 
duidt met haar naamgeving direct haar ligging aan. De Gulp zelf is 
samengesteld uit Gulja en apa wat samen ‘geul-rivier’ betekent.51 Het 
dorp Partij heeft in haar naamgeving tevens een directe link met de 
omgeving. Partey is ontstaan uit de Romeinse naam Tortata (Latijn 
tortus = ‘bocht, kromming’), en verwijst naar de ligging van Partij 
precies op de plek waar de weg buigt.52 Net zoals in Wittem ligt in 
de tuin zelf leemgrond aan de oppervlakte, wat een vruchtbare basis 
is voor de tuin. Dit is vermoedelijk één van de redenen geweest dat 
het klooster op deze locatie werd gebouwd. Een paar meter lager 
zit men al gelijk in het dal en is het dus een stuk natter dan aan het 
begin van deze helling. Bovendien was men aan het begin van de 
helling makkelijker zichtbaar vanuit de omgeving.

Het landgebruik rondom het klooster voegt zich naar de ondergrond. 
Alle bewoning bevindt zich dicht bij of in de dalbodem, vanwege 
de constante beschikbaarheid over water. Verder liggen in de 
dalbodems hoofdzakelijk weilanden, vanwege het natte karakter van 
het gebied. Dit wordt bevestigd door de stukken populierenopstand 
die hier liggen. De verkaveling is hier redelijk kleinschalig wanneer 
je het vergelijkt met de bouwlanden die zich op de hellingen en 
plateaus bevinden. Door de afgezette leemlaag zijn deze gronden 
zeer vruchtbaar en dus geschikt voor de akkerbouw. Grote kavels 
bouwland liggen op de overgang van helling naar plateau. Net zoals 
in het studiegebied van voormalig klooster Hoogcruts zijn ook hier 
weer kleine bosgebieden te vinden op de steilere stukken van het 
gebied.

Dat het kloosterperceel precies op de overgang ligt van dal naar 
plateau, is duidelijk als we naar de hoogtekaart kijken. Binnen het 
perceel is er een hoogteverschil van ongeveer 10 meter. Dit speelt 
zich volledig af in de tuin, waar het voorste gedeelte op 96 meter 
boven NAP ligt en het achterste gedeelte op 107 meter boven NAP. 
Juist door dit hoogteverschil is er een soort natuurlijke tweedeling 
in de tuin ontstaan tussen het voorste en achterste gedeelte. Deze 
tweedeling leende zich in het verleden goed voor een functiescheiding 
in diverse tuinontwerpen.

Netwerk

50  Berkel, 2006, 506.
51  Ibidem, 164.
52  Ibidem, 359.
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Het netwerk in de buurt van het klooster Wittem bestaat 
voornamelijk uit wegen, fiets- en voetpaden, en waterwegen. Met 
name het wegennetwerk in de dalen is zeer fijnmazig, over de 
plateaus loopt vaak maar één weg. De fietsroutes in het gebied 
liggen hoofdzakelijk in de dalen, slechts een enkele loopt over het 
plateau. Het klooster is goed bereikbaar door haar ligging vlakbij de 
hoofdontsluitingsweg van het gebied. Bovendien lopen er voetpaden 
en fietsroutes langs het klooster. In de toekomst is een uitbreiding 
met wandelroutes denkbaar, ondanks dat het klooster en het gebied 
momenteel goed zijn ontsloten.

In dit gebied is een hoge concentratie van kloosters en overige 
religieuze objecten, die vaak al zijn verbonden door verschillende 
routes en paden. De bedevaartroutes die in dit gebied richting het 
klooster lopen, verbinden het landschap met het complex. De route 
eindigt in de tuin, waardoor de relatie tussen landschap en omgeving 
zeer nadrukkelijk aanwezig is. De tuinmuur rondom de kloostertuin 
vormt in samenhang met de hoogopgaande bomen en de toren van 
het kloostergebouw een landmark in de omgeving. Met name vanaf 
het plateau valt het complex op in het landschap. Van welke kant 
je Wittem ook binnenkomt, je passeert altijd een onderdeel van het 
klooster. De herkenbaarheid is dan ook zeer groot.

Occupatie
Pas in de Middeleeuwen werden de dalen van Zuid-Limburg 

bewoond. Wittem is hier geen uitzondering op en werd in 1125 
gesticht. Typerend voor deze periode en herkenbaar in Wittem 
zijn de wegen die evenwijdig aan de lengterichting van de dalen 
liggen, net zoals de ligging van de nederzettingen. Door in de 
lengterichting te werken was er zoveel mogelijk weidegrond, 
vruchtbare akkers en voldoende drinkwater op korte afstand 
beschikbaar. De nederzettingen liggen dan ook op de overgang 
tussen natte weidegronden in het dal en akkers op de helling. Ander 
kenmerk van de dalen zijn de talrijke kastelen, die vermoedelijk 
ontstonden met het verdwijnen van het centrale Frankische gezag 
en de bijbehorende bestuurlijke versnippering aan het einde van de 
tiende eeuw.53 Het kasteel van Wittem werd gebouwd in de elfde 
eeuw en staat nog steeds in het dorp.54 Het klooster van Wittem 
word in de achttiende eeuw gesticht, wanneer Wittem zelf al ruim 

53  Kerkstra, 2007, 36-37.
54  H. Mosmans. De Heeren van Wittem; geschiedkundige bijdrage; (met 
afbn, wapens en kaartjes). (Venlo: G. Mosmons Sr, 1923[b]), 10.

zeven eeuwen bestaat. Het wordt gebouwd om onderdeel te vormen 
van het kasteel, een idee wat echter nooit stand heeft gehouden. De 
bouw van het klooster vindt plaats in een roerige periode, wanneer 
veel grondgebieden regelmatig van eigenaar wisselen. Wittem heeft 
in de loop van de jaren enkele uitbreidingen gekend, met name op 
het recreatieve-toeristische vlak. De aanwezigheid van zowel het 
klooster, het kasteel als de omgeving trekt menig toerist naar het 
dorp. Ondanks haar populariteit is de omvang van Wittem altijd zeer 
beperkt gebleven.

8.4 Waardestelling

Algemene historische waarden
De kloostertuin is onderdeel van het eerste Redemptoristenklooster 

in Nederland en is daarom waardevol vanwege haar 
pionierskarakter.55 Delen van deze tuin behoren tot de oudste 
Redemptoristen-kloostertuin in Nederland. De tuin is onderdeel van 
een groter netwerk van kloostertuinen verspreid over Nederland. 
Met name door de toenemende secularisatie van de samenleving 
zullen deze tuinen in de toekomst steeds verder onder druk komen 
te staan. Cultuurhistorisch is deze kloostertuin waardevol, omdat 
ze onderdeel uitmaakt van het (inter)nationale netwerk van de 
Redemptoristen. Momenteel is het aantal Redemptoristenkloosters 
in Nederland klein, wat de zeldzaamheidswaarde van de kloostertuin 
als onderdeel van het kloostercomplex vergroot.

De kloostertuin is hoofdzakelijk een uitdrukking van geestelijke 
ontwikkeling, waarin zij een onderdeel vormt van een kloostercomplex 
dat sinds 1733 in Wittem staat. De huidige staat van de kloostertuin 
gaat op sommige onderdelen terug tot waarschijnlijk 1895, 
toen het oude klooster plaats heeft gemaakt voor het nieuwe 
Redemptoristenklooster. Een groot gedeelte van de kloostermuur 
gaat daarentegen waarschijnlijk terug tot begin negentiende eeuw 
en is nog in goede staat, en daardoor waardevol. 

Ensemblewaarden
Het complex heeft een hoge ensemblewaarde door de aanwezigheid 

van gebouw, tuin en muur. De tuin heeft een omlopend pad, omgeven 
door hoge bomen. In samenspel met de kloostermuur benadrukt dit 

55  Van Dijk, 2000, 9.
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de beslotenheid van het klooster in het landschap. In het verleden, 
meer dan nu, kon het klooster in haar eigen onderhoud voorzien 
en draaide het als een economische eenheid. Alle benodigdheden 
en diensten voor een zelfstandig leven waren aanwezig binnen de 
kloostermuren. Sinds de jaren zeventig is het grootste gedeelte 
hiervan verdwenen of ingekrompen, waardoor het klooster steeds 
meer de relatie met de omgeving is aangaan. Dit is terug te zien 
in de toegankelijkheid van tuin en gebouw: niet alleen paters zijn 
welkom, maar ook gasten, zowel man als vrouw, worden tot tuin en 
gebouw toegelaten.

 

Tuinhistorische waarden

De huidige aanleg van de tuin is in verschillende fasen tot stand 
gekomen. De kloostermuur is in al deze fasen de constante factor, 
omdat een groot deel van deze muur waarschijnlijk sinds het begin 
van de negentiende eeuw staat. Een groot deel van de huidige 
tuinaanleg stamt uit 1935, naar ontwerp van broeder A. Grijpink 
of de tuinarchitect Theunissen. Een belangrijk element van deze 
tuinaanleg was het padenstelsel dat is gebaseerd op het wapen van 
de Redemptoristen. In de centrale open ruimte van de tuin ligt een 
kruisvormig padenpatroon met een omlopend pad. In combinatie 
met half-maanvormige vijver symboliseert dit het kruis, de lans, de 
sponsstok en het alziend oog uit het wapen van de Redemptoristen. 
Voor zover bekend is dit de enige kloostertuin in Nederland met 
een dergelijke aanleg. Ook de processieroute, ofwel paterspad, 
is onderdeel van deze tuinfase. De processieroute verbindt de 
verschillende delen van de tuin met elkaar en is tot op de dag van 
vandaag in gebruik.

Gebouw en tuin staan op verschillende manieren met elkaar in 
relatie. Allereerst zijn vanuit verschillende plekken aan de zijde van de 
tuingevel uitzichten op de tuin. Dit geldt ook andersom, verschillende 
plekken in de tuin geven een mooie doorkijk naar het gebouw en de 
toren. Qua gebruik staan gebouw en tuin in het verlengde van elkaar, 
beiden met het doel om de geloofsleer van de Redemptoristen over 
te brengen en te verwoorden. Ook op materieel gebied zijn de twee 
met elkaar verbonden doordat op verschillende plekken in de tuin de 
resten van de oude barokke voorgevel zijn gebruikt. 

Gebruikswaarden
De kloostertuin als onderdeel van de economische eenheid die het 

klooster ooit was, is slechts voor een klein gedeelte nog aanwezig. 
Enkele bijgebouwen, de moestuin en de grond rondom het klooster 
herinneren nog aan deze functie van de tuin. Vanuit de historie is de 
nutsfunctie van een kloostertuin een hele belangrijke, mede daarom 
hebben de overblijfselen uit deze periode een hoge cultuurhistorische 
waarde.

Het kloostercomplex heeft de bijzondere eigenschap dat twee 
congregaties, zowel de Capucijnen als de Redemptoristen hier hun 
thuis hebben (gehad). Enkele delen van het gebouw, samen met 
de kloostermuur en de locatie van het klooster herinneren nog aan 
de tijd van de Capucijnen. Alle overige toevoegingen zijn de extra 
historische lagen die de Redemptoristen aan het klooster hebben 
toegevoegd.

Landschappelijke waarden
Het kloostercomplex heeft een situationele waarde door haar 

ligging aan de rand van het dorp Wittem tegen de heuvel aan. Het 
is daardoor vanuit de verre omtrek te zien is. De locatie van het 
klooster is door Graaf von Plettenberg bewust gekozen. Het klooster 
is gebouwd als onderdeel van de vesting Wittem, dat gevormd werd 
door het nog te herbouwen kasteel, samen met kapel en klooster. 
Ondanks dat het huidige kasteel door Von Plettenberg zelf nooit is 
opgebouwd, vormt het heden ten dagen wel een ruimtelijke eenheid. 
Voorheen was deze ruimtelijke verbinding nog sterker, toen de weg 
voor het klooster aanzienlijk kleiner was, waardoor deze niet als 
barrière gekenmerkt kon worden. Het klooster is daarnaast ook een 
belangrijk onderdeel in het straatbeeld van Wittem. De voorkant van 
het klooster heeft door haar hele geschiedenis heen als een soort 
van landmark dienst gedaan, eerst met een barokke, daarna met een 
neo-classistische gevel. Ook de kloostermuur die rondom de gehele 
tuin staat, is een vast onderdeel geworden van het straatbeeld en 
is samen met het torentje een herkenbaar aanzicht vanuit de wijde 
omtrek.

De zelf gegraven aftakking van de Sinzelbeek die door de tuin 
loopt, zorgt ervoor dat het kloostercomplex in een directe relatie met 
haar omgeving staat. Aan de ene kant van het terrein stroomt het 
water binnen en aan de andere kant van het terrein verlaat het water 
het complex weer. Ook de bedevaartroute die vanuit de omgeving 
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richting het klooster loopt en eindigt in de kloostertuin verbindt het 
omliggende landschap met de tuin. Deze routes zijn niet alleen van 
religieuze, maar ook van landschappelijke waarde voor het complex. 

Religieuze waarden
De geestelijke ontwikkeling van het klooster Wittem komt terug 

in de volksmissies die vanuit dit klooster werden georganiseerd en 
het feit dat het klooster tot op de dag van vandaag dienst doet als 
bedevaartsoord voor de Heilige Gerardus. Met name bij haar functie 
als bedevaartsoord speelt de kloostertuin een belangrijke rol; in de 
tuin loopt een processieroute die eindigt bij het openluchtaltaar. 
Ondanks dat de beelden langs de route enkele keren van plek zijn 
veranderd, is de route ongewijzigd gebleven. Daarnaast eindigen de 
bedevaartroutes voor de Heilige Gerardus in de tuin. 

De kloostertuin als onderdeel van het bedevaartsoord is nog steeds 
in werking en grotendeels gaaf. Onderdelen van de tuin die bij deze 
functie horen stammen uit verschillende tijdlagen. De route stamt uit 
de jaren dertig van de vorige eeuw, terwijl het openluchtaltaar uit de 
jaren zestig komt. Ook de beelden hebben niet altijd dezelfde locatie 
gehad. Doordat het klooster vandaag de dag nog steeds wordt 
gebruikt zijn de onderdelen van de kloostertuin die dienen voor het 
bedevaartsoord Wittem hoog in waarde op het gebied van gaafheid. 
Als bedevaartsoord is Wittem niet zeldzaam, volgens het Meertens 
Instituut zijn nog 662 bedevaartsplekken in Nederland aanwezig.56

8.5 Herbestemming

De kloostertuin van Wittem is onderdeel van het bedevaartsoord 
voor de Heilige Gerardus en daarmee nog steeds religieus in 
gebruik. Hierdoor is het niet alleen belangrijk de religieuze waarden 
te behouden vanuit de historie van de tuin, maar ook voor het 
hedendaagse gebruik van de tuin. De onderdelen voor de processie 
en bedevaart, zoals de route, de beelden en het openuchtaltaar zijn 
nog steeds belangrijke elementen in de tuin. De asstrooiplek die 
sinds 2013 in de tuin is aangelegd biedt een kans om in de toekomst 
op religieuze en/of spirituele waarden van de tuin voort te bouwen. In 
de hedendaagse tendens van opkomend spiritualisme zijn dergelijke 
waarden belangrijk om mee te nemen in het herbestemmingskader.

56  Meertens Instituut. Databank Bedevaart en Bedevaartsplaatsen in 
Nederland , http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/, 14 april 2015.

Daarnaast zijn er enkele tuinelementen die kenmerkend zijn 
voor de kloostertuin van Wittem. De belangrijkste is de uitvoering 
van het wapen van de Redemptoristen. Dit is niet alleen uniek in 
de Nederlandse tuingeschiedenis, maar verbindt tevens religie 
met tuinontwerp. De kassen en het tuberculosehuisje zijn unieke 
elementen die bijdrage aan de herkenbaarheid van de tuin als zijnde 
een kloostertuin. 

Mede vanwege het religieuze karakter van de kloostertuin 
en het feit dat deze nog steeds als zodanig herkenbaar is, is het 
verstandig de toegankelijkheid van de  kloostertuin te beperken tot 
semi-openbaar. Dit betekent dat de tuin in principe wel toegankelijk 
is, maar dat de ingang niet groots staat aangegeven of dat men 
voor een bezoek zich moet melden. Het is hierbij belangrijk één 
ingang aan te houden, zodat het gevoel van beslotenheid sterker 
wordt. De overige huidige ingangen kunnen dienen als vensters op 
het omliggende landschap, maar zijn dan niet meer als entree in 
gebruik. De kloostermuur draagt eveneens bij aan het gevoel van 
beslotenheid en kan daarnaast worden gezien als een landmark 
vanuit de omgeving. Het behoud van deze muur is dan ook cruciaal.

De relatie met het landschap kan worden versterkt door oude 
verbindingen opnieuw zichtbaar te maken. Door het kasteel en 
het klooster ook ruimtelijk met elkaar te verbinden kan het geheel 
weer gaan gelden als één ensemble. Verder kan de ligging van 
de kloostertuin aan de Sinzelbeek duidelijker naar voren worden 
gebracht in de tuin. Wanneer deze beek ook in de omgeving zichtbaar 
is, kan de bezoeker de link tussen landschap en tuin maken. De 
gronden rondom het klooster kunnen een publieke functie krijgen in 
de vorm van een soort pluk- en/of volkstuin, wat refereert naar het 
oude gebruik van deze gronden.
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Het onderzoek dat in deze scriptie beschreven is heeft tot doel 
om een integrale analyse-, waarderings-, en herbestemming-
smethode voor kloostercomplexen te ontwikkelen waarin de 
kloostertuin en de landschappelijke omgeving van het klooster 
een meer nadrukkelijke rol krijgen. In dit hoofdstuk evalueren 
we allereerst de bestaande methoden, waarbij diverse kennisla-
cunes aan het licht komen (§ 9.1). Vervolgens wordt een nieuwe 
integrale methode voor de analyse, waardering en herbestem-
ming van kloostercomplexen beschreven (§ 9.2) en wordt een 
eindconclusie (§ 9.3) en een reeks aanbevelingen (§ 9.4) gefor-
muleerd.

9.1 Evaluatie van de huidige methoden

Het literatuuronderzoek naar methoden die de kloostertuin 
meenemen als onderdeel van de herbestemming van 
kloostercomplexen levert geen enkele integrale methode op. Het 
wordt duidelijk dat de bestaande methoden zich slechts op één 
onderdeel van het volledige herbestemmingsproces richten, te 
weten analyse, waardering of herbestemming. 

De analysemethoden van Aben & De Wit en Baker leggen sterk 
de nadruk op de urbane omgeving en nemen het omliggende rurale 
landschap vrijwel nooit mee in hun analyse.1 Hierdoor ontbreekt 
de relatie tussen de kloostertuin en het omliggende landschap 
in het verdere herbestemmingsproces. Risico hierbij is dat de 
herbestemming hierdoor volledig los komt te staan van haar omgeving 
en een deel van haar kernwaarden. Bij nieuwe analysemethoden 
dient men de kloostertuin te beschouwen als onderdeel van een 
groter omliggend landschap en moeten relaties tussen deze twee 
schaalniveaus worden doorgrond.

Onderzoek naar waarderingsmethoden leverde één relevante 
aanpak op, zij het niet specifiek voor kloostertuinen, maar voor 
historisch groen in het algemeen. Dit is de uitgave van Immerseel 
welke zeer algemeen en bovendien methodisch van aard is, en 
daarnaast niet goed aansluit op de religieuze en landschappelijke 
waarden van de kloostertuin.2 Wanneer deze onvervangbare 
waarden niet duidelijk aan bod komen in de waardering van de 

1  Aben, 1998.
2  Van Immerseel, 2010.

tuin, worden deze elementen bedreigd. In de toekomst dient het 
landschap dus als integraal onderdeel van de methode te worden 
meegenomen, en moeten de religieuze waarden specifiek worden 
benoemd. 

De verschenen herbestemmingsmethoden van Velthuis & 
Spennenmann, Hendrikx en het RCE zijn in sterke mate gericht op 
het gebouw, waarbij de kloostertuin vaak volledig buiten beeld wordt 
gelaten.3 Specifieke herbestemmingsmethodes voor de kloostertuin 
bestaan niet en het vakgebied is hierdoor volledig afhankelijk van deze 
herbestemmingsmethodes. Maar de informatie uit deze uitgaven is 
niet één op één bruikbaar voor de tuin. Genoemde methodes richten 
zich voornamelijk op het vinden van een nieuwe functie, waarbij 
weinig ruimte overblijft voor creativiteit of vernieuwing. Bovendien 
heeft de tuin een kortere planningshorizon dan het gebouw; groen 
erfgoed is hierdoor veel kwetsbaarder dan gebouwd erfgoed en kan 
in zeer korte tijd onherstelbaar veranderen. Kansen voor de toekomst 
liggen in de ontwikkeling van een eigen herbestemmingsmethode 
voor de kloostercomplex, die de kenmerkende waarden borgt en 
tegelijkertijd ruimte biedt voor creatieve of vernieuwende ideeën. 

9.2 Nieuwe integrale methode voor analyse, waardering 
en herbestemming van kloostercomplexen

Het sectorale gebruik en de onvolledigheid van de bestaande 
methodes vormen de voedingsbodem voor een nieuw te ontwikkelen 
herbestemmingsmethode. Deze methode moet twee doelen dienen. 
Enerzijds dient deze kloostertuinen als integraal onderdeel van het 
kloostercomplex mee te nemen, anderzijds moet   de relatie met het 
omliggende landschap als integraal onderdeel worden meegenomen 
in de herbestemmingsmethode. 

De nieuwe methode bestaat uit de volgende vijf stappen: beschrijving 
actuele situatie, onderzoek historische situatie, analyse ruimtelijke 
context, integrale waardering en integrale herbestemming (afb. 
138). Bij de onderdelen beschrijving actuele situatie en onderzoek 
historische situatie staat de factor tijd centraal: de beschrijving van 
de actuele situatie concentreert zich op het heden, het onderzoek 
naar de historische situatie op het verleden van het klooster. 

3  Hendrikx, 2008.; RCE, 2013.; Velthuis, 2010.
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Bij de analyse van ruimtelijke context staat de factor ruimte 
centraal, waarbij wordt ingezoomd op de relatie tussen omgeving 
en kloostertuin. Aan de hand van de drie categorieën ondergrond, 
netwerk en occupatie wordt de complexiteit van deze twee lagen 
onderzocht. Het fysieke landschap staat centraal bij de categorie 
ondergrond, het raster van lijnvormige elementen zoals wegen en 
waterwegen komt aan de orde bij netwerk en de menselijke invloed 
op het landschap staat centraal in de categorie occupatie. Deze 
ruimtelijke analyse geeft uiteindelijk inzicht in de diversiteit van de 
kloostertuin en haar omgeving, en de kansen die dit biedt voor de 
toekomst.

In de waardering en de herbestemming komen tijd en ruimte bij 

elkaar wanneer de historische ontwikkeling wordt gekoppeld aan de 
kernwaarden van de kloostertuin en haar omgeving. De integrale 
waardering richt zich zowel op de kloostertuin als het omliggende 
landschap, om zo ook de wisselwerking tussen deze twee schalen 
te kunnen waarderen. Het landschap wordt hierdoor toegevoegd 
aan de bestaande categorieën algemene historische waarden, 
ensemblewaarden, tuinhistorische waarden en waarden vanuit de 
gebruiksgeschiedenis. De religieuze waarden worden hier als zesde 
categorie aan toegevoegd, om zo deze unieke waarden van de 
kloostertuin specifieker te kunnen benoemen.

In de integrale herbestemming wordt een herbestemmingskader 
gevormd aan de hand van kennis die is vergaard in voorgaande 
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INTEGRALE HERBESTEMMING

1

2

3

4

5

Wat is de huidige situatie van de kloostertuin? TIJD

Hoe heeft de kloostertuin zich ontwikkeld? TIJD

Hoe is de kloostertuin verbonden met haar omgeving? RUIMTE

Welke elementen van de tuin zijn het waard te behouden? TIJD + RUIMTE

Welke nieuwe functie sluit aan bij de historische ontwikkeling en de 
huidige situatie van de kloostertuin en haar omgeving? TIJD + RUIMTE

INTEGRALE WAARDERING

ANALYSE RUIMTELIJKE CONTEXT

ONDERZOEK HISTORISCHE SITUATIE

BESCHRIJVING ACTUELE SITUATIE
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stappen. Dit kader biedt een richting die doorgaat op de historische 
ontwikkeling zonder de ruimtelijke kwaliteiten uit het oog te 
verliezen. De richting wordt bepaald aan de hand van vijf thema’s: 
toegankelijkheid, religieuze waarden, ommuring van de tuin, 
waardevolle tuinelementen en de relatie tussen klooster en omliggend 
landschap. In het thema toegankelijkheid wordt bepaald in hoeverre 
de kloostertuin in de toekomst besloten hoort te zijn. Het tweede 
thema doet uitspraak over de waardevolle religieuze waarden die 
nog aanwezig kunnen zijn. Het thema ommuring laat zich uit over 
de rol van de kloostermuur in de nieuwe functie. Als vierde moeten 
de waardevolle tuinelementen of structuren worden benoemd, die 
bijdragen aan de herkenbaarheid van de tuin. Het vijfde en laatste 
thema zet de relatie tussen de kloostertuin en het omliggende 
landschap centraal, die in somminge gevallen mogelijkheden biedt 
voor de toekomst.

De ontwikkelde methode is vervolgens getest op twee case 
studies in Zuid-Limburg. Zowel de kloostertuin van Hoogcruts als 
die van Wittem moeten in de komende jaren worden herbestemd. 
Het ontwikkelde herbestemmingskader dwingt tot het kijken buiten 
de perceelsgrenzen en destilleert uiteindelijk zowel de kernwaarden 
in tijd als de ruimtelijke kwaliteiten van de kloostertuin en haar 
omgeving. In beide gevallen  leverde het uiteindelijk niet één concrete 
toekomstfunctie op, maar juist een breed ingezette toekomstrichting 
waarin de historische en huidige waarden van de tuin als basis 
dienen. Vanuit deze kaders kan nu gezocht worden naar nieuwe 
functies, die uiteindelijk niet alleen aansluiten op de tuin, maar ook 
in harmonie zijn met het gehele complex. Omdat het omliggende 
landschap als een integrale factor in het kader is meegenomen, 
heeft de herbestemming van de tuin automatisch betrekking op de 
ontwikkeling van een groter gebied. Zo kan dit herbestemmingskader 
tevens dienen als vliegwiel voor de omgeving.

9.3 Eindconclusie 

Het maken van een specifieke herbestemmingsmethode voor 
kloostertuinen was een noodzakelijke tussenstap om tot een 
integrale herbestemmingsmethode voor kloostercomplexen te 
kunnen komen. In die integrale aanpak krijgen de kloostertuin 
en de landschappelijke omgeving een meer nadrukkelijke rol. 
Deze methode vormt een alternatief voor de reeds bestaande 
methoden die zich enkel op het kloostergebouw concentreren. In 
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mogelijk vervolgonderzoek is het van belang beide componenten 
samen te smelten tot één integrale herbestemmingsmethode voor 
het kloostercomplex (afb. 139). In deze paragraaf geef ik met de 
opgedane kennis uit dit onderzoek antwoord op de onderzoeksvraag 
en een aanzet tot vervolgonderzoek.

Door bestaande analyse-, waarderings-, en 
herbestemmingsmethodes samen te voegen tot één integrale 
herbestemmingsmethode ontstaat er een natuurlijke volgorde in het 
herbestemmingsproces, waarbij alle resultaten gelijkwaardig worden 
meegenomen in het eindresultaat.

De ontwikkelde methode bestaat momenteel nog uit twee 
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verschillende schaalniveaus, namelijk de kloostertuin en 
landschappelijke omgeving. Het kloostergebouw komt hier in de 
integrale methode als derde onderdeel bij. De drie lagen zullen dan 
in alle vijf stappen van de methode als gelijkwaardige onderdelen 
worden behandeld. Hierdoor zullen oorspronkelijke relaties weer 
naar de oppervlakte komen, omdat deze drie schaalniveaus 
vanuit historisch opzicht de drie onderdelen waren waaruit een 
kloostercomplex bestond. 

In de analysefase zal het kloostergebouw een extra dimensie 
geven aan het onderzoek, omdat het onderzoek hierdoor ook 
een architectuurcomponent krijgt. Rode en groene componenten 
vragen ieder om andere analyse-categorieën, omdat de groene 
en rode ruimte twee verschillende schaalniveaus behelzen. Een 
categorie als netwerk, wordt in de landschappelijke definitie voor het 
kloostergebouw moeilijk hanteerbaar, maar mogelijk kan in plaats 
hiervan de route in het gebouw of doorkijken naar de omgeving 
worden geanalyseerd.

Ook in de waardestellingsfase zijn er nog kennislacunes. Zo is er 
een waardestellingsmethode voor zowel historische gebouwen als 
historisch groen, maar niet een waardestellingsmethode waarin zowel 
groene als rode componenten gelijkwaardig worden meegenomen. 
Bovendien is deze niet toegespitst op het kloostercomplex. 
Belangrijke religieuze waarden, die dit erfgoed onderscheidend 
maken, worden bovendien ook vaak niet meegenomen in de 
algemene waardestellingsmethoden.

De uiteindelijke herbestemming zal een herbestemmingsrichting 
geven die bruikbaar is voor het gehele complex. Hierbij is het 
belangrijk dat de omgeving, de kloostertuin en het kloostergebouw 
als gelijken worden behandeld en aanvullend op elkaar werken. 
Ondanks dat het herbestemmen van het gehele kloostercomplex 
mogelijk meer obstakels geeft dan het herbestemmen van de losse 
onderdelen, biedt het de kans om het erfgoed in haar oorspronkelijke 
samenstelling te bewaren, waardoor het kloostercomplex als entiteit 
wordt gerespecteerd.

9.4 Aanbevelingen voor de Agenda Toekomst Religieus 
Erfgoed

Het uitgevoerde onderzoek geeft een eerste aanzet tot het 
integraal herbestemmen van kloostercomplexen.  Door in het 

proces de balans te zoeken tussen de landschappelijke omgeving, 
de kloostertuin en het kloostergebouw, is er de kans om dit 
erfgoed in haar oorspronkelijke samenstelling te behouden. Door 
het gebruik van zowel een analyse als een waardestelling in de 
herbestemmingsmethode worden landschappelijke waarden in de 
herbestemming gekoppeld aan cultuurhistorische waarden. Dit biedt 
niet alleen extra kansen voor het kloostercomplex, maar kan ook als 
katalysator werken voor de omgeving. Met het vooruitzicht dat de 
komende jaren tientallen kloostercomplexen leeg komen te staan, is 
het van belang te investeren in het onderzoek naar de herbestemming 
van kloostercomplexen. Wanneer hier nog lang mee wordt gewacht, 
zal dit type erfgoed in Nederland verdwijnen en daarmee een deel 
van onze maatschappelijke en religieuze geschiedenis. Dit geldt 
met name voor de kloostertuinen, omdat deze momenteel nog zeer 
weinig prioriteit krijgen in het herbestemmingsproces. 

Niet alleen in de herbestemming van de kloostercomplexen is 
nog een wereld te winnen, ook het onderzoek naar de kloostertuin 
staat in wezen nog in de kinderschoenen. Een inventarisatie 
van alle kloostertuinen in Nederland ontbreekt, net zoals het 
tuinhistorisch onderzoek naar de ontwikkeling van de kloostertuin 
na de Middeleeuwen. Een integraal historisch onderzoek 
naar kloostercomplexen is dan een logische volgende stap. 
Daarnaast zouden huidige herbestemmingen van kloostertuinen 
of kloostercomplexen met een duidelijke groene component meer 
aandacht mogen krijgen vanuit de ATRE. Momenteel beperkt zich 
dit vaak nog tot enkel het kloostergebouw, waardoor slechts één 
component van het gehele complex de aandacht krijgt. Juist omdat de 
kloostertuinen gesloten werelden zijn, worden ze door de omgeving 
snel vergeten. Desalniettemin zijn ze een cruciaal onderdeel van het 
kloostercomplex, zowel in het verleden, heden als toekomst.
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Samenvatting

Zeven jaar na het Jaar van het Religieus Erfgoed is de situatie 
rondom kloostertuinen kritieker dan ooit. De komende tien jaar 
komen 130 van de 150 praktiserende kloosters in Nederland leeg 
te staan en daarmee ook een groot aantal kloostertuinen. De 
herbestemmingsprocessen die volgen richten zich vervolgens enkel 
op het kloostergebouw, waardoor belangrijke onvervangbare waarden 
van de kloostertuin verloren gaan. Ondanks dat de kloostertuin een 
integraal onderdeel vormt van het kloostercomplex wordt ze nog niet 
als één geheel met het kloostergebouw herbestemd. 

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een methode 
voor de herbestemming van de kloostertuin,  als opstap voor 
de ontwikkeling van een integrale methode voor het gehele 
kloostercomplex. De nieuwe herbestemmingsmethode bestaat 
uit vijf stappen die doorlopen moeten worden om tot een goed 
doordachte herbestemming voor de kloostertuin te komen: 1. 
Beschrijving; 2. historisch onderzoek; 3. analyse;  4. waardesteling; 
en 5. herbestemming. Omdat de eerste twee stappen in de huidige 
praktijk reeds vrijwel altijd worden gezet , ligt het accent  in dit 
onderzoek op de laatste drie. 

Met behulp van literatuuronderzoek en referentiestudies is de 
huidige stand van zaken omtrent herbestemmingsmethodes voor 
kloostertuinen onderzocht. Omdat het nog een jong vakgebied is, 
zijn er nog veel kennislacunes. De referentiestudies toonden aan 
dat de herbestemming van een kloostercomplex tot nu toe nog niet 
integraal verloopt. Daarnaast werd duidelijk dat de werkwijze voor 
de herbestemming van kloostertuinen lang niet altijd op dezelfde 
manier vergaat. De beschrijving en het historisch onderzoek zijn 
steeds terugkerende elementen, maar vaak bestaat het proces 
daarna enkel uit een analyse of een waardestelling. Door slechts 
één van de twee te gebruiken worden kernwaarden van de tuin 
onderbelicht of zelfs vergeten mee te nemen in het onderzoek.

Eén van de conclusies uit het literatuuronderzoek was dat 
het historisch onderzoek naar kloostertuinen in (inter)nationaal 
perspectief eenzijdig en onvolledig is. Alle publicaties richten zich 
specifiek op de kloostertuin als Middeleeuwse tuin. Inzicht in de 
ontwikkeling van de kloostertuin na de Middeleeuwen is echter 
eveneens nodig om de huidige aanleg van een kloostertuin in een 
bredere context te kunnen plaatsen. Daarnaast mag de relatie die  de 

kloostertuin aangaat met het omliggende landschap nog meer naar 
voren komen in het hele herbestemmingsproces. Het doorgronden 
van de complexiteit van het omliggende landschap geeft inzicht 
in de diversiteit van de kloostertuin en dit biedt kansen voor de 
toekomst. Uit het onderzoek naar de huidige waarderingsmethoden 
blijkt dat de huidige waardestelling voor groen erfgoed niet altijd 
toereikend is voor kloostertuinen. De verschillende schaalsprongen 
die komen kijken bij het onderzoek naar de kloostertuinen komen 
nog onvoldoende naar voren, omdat het omliggende landschap niet 
wordt meegenomen in de huidige waardestelling. Niet alleen de 
landschappelijke, maar ook de religieuze en/of spirituele waarden 
van een kloostertuin worden nog niet genoeg meegenomen in de 
waardestelling. Ze worden al wel behandeld in de waardestelling, 
maar nemen ze nog geen centrale ruimte in.

Dit onderzoek ontwikkelt enerzijds een methode voor de 
herbestemming van de kloostertuin en heeft anderzijds als doel 
om de landschappelijke omgeving meer te betrekken in het 
herbestemmingsproces. De ontwikkelde methode bouwt voort op reeds 
bestaande analyse-, waarderings- en herbestemmingsmethoden. 
Als analysemethode wordt het lagenmodel gebruikt, waar  het 
landschap op basis van de drie categorieën wordt geanalyseerd. Als 
waardestellingsmethode wordt de huidige waarderingsmethode van 
het RCE gebruikt en uitgebreid met spirituele en landschappelijke 
waarden. De uiteindelijke herbestemming werkt in tegenstelling 
tot reeds bestaande methoden niet direct toe naar één duidelijke 
functie, maar schetst een kader voor toekomstige ontwikkelingen. 
Dit kader is gebaseerd op de historie en de huidige situatie van 
de kloostertuinen en bouwt daardoor direct door op de eerdere 
ontwikkelingen van de kloostertuin. Het biedt een uitgangspunt 
van waaruit de karakteristieke waarden van de kloostertuin worden 
beschermd.
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De komende tien jaar komen 130 van de 150 praktiserende kloosters in Nederland leeg te staan 
en daarmee ook een groot aantal kloostertuinen. De herbestemmingsprocessen die volgen richten 
zich vervolgens enkel op het kloostergebouw, waardoor belangrijke onvervangbare waarden van 
de kloostertuin verloren gaan. Ondanks dat de kloostertuin een integraal onderdeel vormt van het 
kloostercomplex, wordt ze nog niet als één geheel met het kloostergebouw herbestemd. Dit onderzoek 
richt zich op het ontwikkelen van een methode voor de herbestemming van de kloostertuin, als 
opstap naar de ontwikkeling van een integrale methode voor het kloostercomplex.


