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Met genoegen bied ik u de inhoud van deze afstudeerscriptie aan. De 

scriptie heeft betrekking tot het Birgittinessenklooster in Uden. Het is 

een bundeling van een liturgisch onderzoek, gevolgt door een ont-

werpend onderzoek naar een geschikte herbestemming . De huidige 

kapel en de rectorswoning zijn in de ontwerpfase buiten beschouwing 

gelaten. De scriptie gaat in op de problematiek die Nederland kent 

als het gaat om de leegstand van monumentale kloostergebouwen. 

Hoewel de scriptie een algemene methodiek introduceert, maakt het 

gebruik van een voorbeeld (Case-study) dat mogelijk in de toekomst 

met leegstand te maken krijgt. Het Birgittinessenklooster in Uden heb 

ik hiervoor gekozen. Ikzelf kom eveneens uit Uden en ken de contou-

ren van het klooster al jaren. Toch wist ik niets over het klooster en 

vond ik het zeer interessant om mezelf hier verder in te verdiepen. 

De gemeente Uden wees me op het klooster, waarna ik contact heb 

gezocht met het museum voor religieuze kunst dat zich in een deel 

van het klooster heeft gevestigd. 

Deze scriptie is tot stand gekomen onder toezicht van de Technische 

Universiteit in Eindhoven. 

Mijn dank gaat uit naar prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, ir. Marloes Kursten 

en ir. John Swagten, samengevat als mijn afstudeerbegeleiding, voor 

het geven van feedback en nieuwe inzichten. 

Anthony Wijnen, Ingrid van Lankvelt en Jan van Vlijmen van de ge-

meente Uden wil ik bedanken voor het toespelen van informatie met 

betrekking tot de gemeente Uden. 

De Udenaren Harry van Schijndel (AvB, Architect en historicus) en Dr. 

Frans Govers (Historicus en schrijver) wil ik bedanken voor hun ver-

halen over de geschiedenis van Uden en het Birgittinessenklooster. 

VOORWOORD

0.2 foto links: bovenaan-
zicht Birgittinessenklooster. 
het terrein binnen de 
kloostermuren is met kleur 
aangegeven.  
(bron: Gemeente Uden, 
v.v. eigen bewerking)

0.1 foto titelpagina: Detail 
van de poort naar het 
voorhof. (bron: bewerking 
eigen foto)
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The Netherlands is, like many other western countries, dealing with an increase of 

‘religious illiteracy’. In the Netherlands, the amount of people who live in monasteries 

decreases, as well as an religious related lifestyle.  Monasteries become abandoned, 

with an average of one till five, every month. The chances that they will decay, in a 

short matter of time, will increase while the monasteries are left empty.  

Research of J.Meijers has shown that the Brabantse monasteries  are identical for 

that specific region. The monasteries are important cultural and historical heritage 

that must be preserved.  In this research I would like to concentrate myself on the 

‘Birgittinessen monastery’ in Uden, by introducing a protocol/roadmap for the 

rehabilitation of monumental monasteries. I have chosen this monastery because of 

its beautiful presence at the edge of the city, and because I am living in Uden myself.

The action plan:

Step 1: value?

A rehabilitation of a monastery should always start with analyzing the value of the 

building. This evaluation will prevent problems during the design-process. The parts 

that need to be analyzed carefully are:  cultural-history, architecture en building 

technology.

Step 2: Needs?

By analyzing the national and local needs, for now and in the future, the researcher 

knows the best options for succeeding the rehabilitation. The local needs are 

especially an important part, because it has a bigger influence at the location.

Step 3: Possibilities?

The researcher needs to be aware of the physical and ethical possibilities. Dimensions, 

constructions and the esthetics of the building effect the physical possibilities.  For 

the ethical part, emotional acceptance is very important. For example a nightclub in a 

(former) religious related building is a questionable, debatable choice.  A monastery 

is originally used for praying; a salutary place. It is therefore not surprising that a noisy 

function like a nightclub causes emotional resistance to religious people.

Step 4: handling?

The researcher need to be aware of the specific way of handling the building when 

a rehabilitation is needed. The researcher need to discuss the way of ‘handling’ with 

public authorities and political entities. Public authorities, such as municipalities, are 

not only responsible for the decision whether the plan is approved or not, but they can 

also support in many different ways, for example by financial support or by providing 

information about the building

These four steps concerning the preliminary research. These steps determine the 

rules and guidelines of the rehabilitation. Every rehabilitation, especially those for 

monumental buildings, should have such preliminary research.  The conclusions of 

the preliminary research are used for the preparation of a new plan.

Step 5: Program of demands

A new function of the building will be determined based on the conclusions of the 

research data. The function-related requirements are added to the program. The 

program of demands register the ‘guidelines of designing’ for the project. 

Step 6: Rehabilitation

By developing scenarios in which the new function is integrated in the building, the 

designer gets an idea of the optimal functionality, within rules and guidelines of the 

program of demands. The design will be technical elaborated and detailed. 

The cultural-historical value of the building is related, in particular, to the past. How 

has the monastery developed throughout his lifetime, and what was the task of 

the monastery during this development? What is the life-philosophy of the original 

inhabitants?

The monastery in Uden has a long history. In September this year, the nuns celebrate 

the 300 year anniversary of the Birgittinessen in Uden. 300 years ago, the nuns fled 

from Rosmalen to Uden, and bought the old monastery from the Crosiers. The Crosiers 

founded a new monastery in Uden. The nuns flee, like many others, from the upcoming 

Protestant religion (reformation) in the ‘Republiek der verenigde Nederlanden’. 

The analysis showed that the building has a high emotional value because of the 

buildings exceptional long existence. It is also a tangible piece of history, with 

architectural and technical valuable information.

The current national and local needs have a similar interpretation. The emerging 

ageing of the population plays a significant role. The populations ageing causes 

a shortage of suitable houses for seniors, on a national and local base. Thereby 

accompanied with an increasing need for care. This has a major impact on the 

healthcare sector, staff shortage and higher workload are expected problems in the 

nearby future. Another upcoming aspect related to seniors is the need of independent 

living. The seniors prefer to live in their own house as long as possible.  

A monastery is, as mentioned before, no place for a nightclub. Salutary peace is 

important. The nuns of Birgittinessen Monastery have given their lives for devotion. 

They have a quiet lifestyle; talking is redundant to them. They only talk to each other a 

few times each day. It is disrespectful to ignore their former lifestyle when rehabilitating 

there old monastery. 

There are more physical possibilities than emotional for a new function. The building 

has solid walls, stable structures and large spans. Repeating windows provide the 

interior sufficient daylight. That gives the designer freedom and allows him to choose 

out off a broad range of new functions for the building. 

The results of the research have led to the preservation of the museum  and the 

integrating of lifelong-resistant houses  within the monastery. Lifelong-resistant houses  

are, as its name may suggest, houses where the residents could live for many years, 

even when the have a small need of healthcare. It should not be confused with a 

healthcare-complex, where staff is physically present. The houses are adapted at 

the most critical and demanding part of the inhabitant’s life. The building needs to 

be wheelchair friendly and open to innovative technical possibilities, such as remote 

care through ‘domotica’. The houses in this project include an accessible installation, 

where applications such as ‘domotica’ could be easily added when needed, without 

demolishing the houses. 

Social contact improves the quality of life. On the ground floor, in the former refectory 

where the nuns talk to each other, a space is reserved for social contact. The 

inhabitants can meet each other in this room. The room is multifunctional and could 

also be used as a conference room, a party room (on a rental base) or festivities within 

the neighborhood. 

In 1974, the museum of religious art (MRK) used a small part of the monastery to 

start a museum. The museum knew many problems during the years after that.  In 

this study the museum will be partially analyzed and improved. The research results 

in a new location for the new entrance  and a restaurant, in order to emphasize the 

presence of the museum.  Given the size of the project, only the entrance of the 

building will be developed into a conceptual design.

SAMENVATTINGSUMMARY
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Nederland heeft net als vele andere westerse landen te maken met een toename 

van religieus analfabetisme. Steeds minder mensen geloven in de hogere macht die 

de gelovige aanbidden. Kloosters in het hele land komen leeg te staan en lopen het 

gevaar in verval te raken. De terugloop is zelfs zo groot dat er gemiddeld iedere 

maand één tot vijf kloosters leeg komen te staan.

 

Uit onderzoek van J.Meijers is gebleken dat de Brabantse kloosters identiteit-dragers 

zijn van Brabant. De kloosters bezitten een belangrijk cultuurhistorische waarde 

die nooit verloren mag gaan. In dit onderzoek wil ik me graag concentreren op het 

Birgittinessenklooster in Uden, aan de hand van een duidelijk stappenplan. Omdat 

ik woonachtig ben in Uden en zeer bekend ben met het schitterende aanzicht op het 

Birgittinessenklooster, heb ik dit klooster gekozen als voorbeeld. 

 

Het stappenplan:

 Stap 1. Waardering?

Het herbestemmen van kloosters moet altijd beginnen met het waarderen van het 

gebouw. Middels een analyse moet de onderzoeker een waardering krijgen van 

de huidige situatie waarin het klooster zich verkeerd. Het voorkomt fouten tijdens 

het vervolgproces. De gebieden die zorgvuldig geanalyseerd moeten worden zijn; 

cultuurhistorie, architectuur en bouwtechniek. 

 

Stap 2. Behoeften?

Door het analyseren van de nationale en regionale behoeften, van nu en in de 

toekomst, weet de onderzoeker welke functies de beste kans van slagen hebben. 

Met name de regionale behoefte speelt hierin een rol van betekenis. 

 

Stap 3. Mogelijkheden?

De onderzoeker moet zich beseffen wat fysiek mogelijk en ethisch verantwoord is. 

Ruimteafmetingen, constructies en bijvoorbeeld uitstraling zijn aspecten die invloed 

hebben op de fysieke mogelijkheden. Op ethisch gebied is de emotionele acceptatie 

van belang. Een functie zoals een discotheek in een klooster is een voorbeeld van 

een discutabele keuze. Het klooster is door de oorspronkelijke gebruiker bedoelt als 

plek van bezinning en rust, en dat is juist de tegenovergestelde beleving van een 

discotheek.  Het is niet onlogisch dat dit wrijving op kan leveren bij menig (religieus) 

mens.

 

Stap 4. Omgang?

De onderzoeker moet zich bewust zijn van de handelswijze waarmee het gebouw 

aangepast mag worden.  De onderzoeker dient bij overheidsinstanties en 

belangenorganisatie overleg plegen over de manier waarop er met het gebouw wordt 

omgegaan. Overheidsinstanties als gemeentes zijn niet alleen degene die bepalen 

of het plan überhaupt door mag gaan, maar kunnen ook sturing geven en financiële 

ondersteuning bieden. 

 

De eerste 4 stappen betreffen het vooronderzoek. Deze stappen bepalen de kaders 

en richtlijnen van de herbestemming maar oordelen niet over een nieuw plan. Ieder 

herbestemmingsplan, met name die van een monumentaal gebouw, zou een dergelijk 

vooronderzoek moeten kennen. 

Vanaf stap 5 worden de conclusies uit het vooronderzoek gebruikt bij het opstellen 

van een nieuwe functie. 

 

Stap 5. PVE

Bij stap 5 wordt aan de hand van de onderzoeksgegeven een nieuwe functie 

bepaald. De functie gerelateerde eisen worden aan het programma toegevoegd. Het 

programma van eisen brengt de ontwerprichtingen van het project in kaart.   

 

Stap 6. Herbestemmingsplan

Door middel van het ontwikkelen van scenario’s waarbij de nieuwe functie in het 

gebouw wordt geïntegreerd, krijgt de ontwikkelaar een idee van de juiste toepassing 

binnen de, in het PVE gestelde, kader. Het ontwerp wordt bouwtechnisch uitgewerkt 

en gedetailleerd. 

 

De cultuurhistorie  heeft met name betrekking op het verleden. Hoe heeft het 

klooster zich ontwikkelt, en wat voor een betekenis had het klooster tijdens deze 

ontwikkelingen? Wat is de levensovertuiging van de bewoners van het klooster? 

Het klooster in Uden kent een lange geschiedenis. In september 2013 vieren de 

zusters Birgittinessen dat ze 300 jaar in Uden zijn. 300 jaar geleden kochten de 

uit Rosmalen gevluchte zusters het  oude kloostergebouw over van de kruisheren, 

die elders in Uden hun toevlucht zochten. De zusters waren, net als vele andere 

katholieken gevlucht voor de opkomst van het protestantse geloof in de Republiek 

der verenigde Nederlanden.

Uit de analyse is gebleken dat het gebouw, door zijn eeuwenoude bestaan, beschikt 

over een emotionele beladenheid die niet mag worden genegeerd. Het is daarnaast 

een tastbaar stuk geschiedenis met architectonisch en bouwtechnisch waardevolle 

informatie. 

 

De huidige nationale behoeften en regionale behoefte hebben een vergelijkbare 

invulling. De opkomende vergrijzing speelt hierin een grote rol van betekenis. De 

vergrijzing zorgt voor een tekort aan ouderenhuisvesting, landelijk en zeker regionaal. 

De grijze golf brengt daarbij een toenemende zorgbehoefte met zich mee en belast 

zodoende de zorgsector. Personeelskrapte bij de zorgleveranciers is een toenemend 

probleem. De huidige en toekomstige senioren willen afhankelijk blijven door zo lang 

mogelijk thuis te blijven wonen. 

 

Het klooster is ,zoals eerder is aangeven, geen geschikte plek voor een discotheek. 

De emotionele mogelijkheden van het klooster hebben betrekking op het behoud van 

rust. De zusters Birgittinessen hebben hun leven gewijd aan devotie. Ze hebben een 

rustige levensstijl waarbij praten overbodig wordt geacht. Slechts enkele momenten 

per dag spreken zij elkaar. Het is disrespectvol om de levensvisie van de zusters te 

negeren. Negeren door voor een functie te kiezen waar de zusters niet achter staan 

zal een doorn in het oog zijn van de zusters, het bisdom en mogelijk vele (katholieke) 

Udenaren. 

De fysieke mogelijkheden van het gebouw gaan verder dan de mentale.  Het gebouw 

beschikt over een stevige, stabiele constructie waarbij grote overspanningen worden 

behaald. Het gebouw beschikt over repeterende raampartijen die het gebouw van 

voldoende daglicht voorziet. Dat geeft de ontwerper vrijheid en maakt het mogelijk 

om uit een legio aan functies te kiezen.

 

De resultaten van het onderzoek hebben ertoe geleid dat er naast het behoud van het 

museum in het klooster, levensloopbestendige woningen in het kloosterslot worden 

geïntegreerd. Levensloopbestendige woningen zijn, zoals de naam al aangeeft,  

woningen waarin de bewoner zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Het moet niet 

verward worden met een zorgcomplex, waar zorgpersoneel fysiek aanwezig is. De 

woningen zijn aangepast aan de meest eisende levensperiode van de bewoner. Dit 

resulteert in een woning die rolstoelvriendelijk is en beschikbaar is voor innovatieve 

technische mogelijkheden, zoals zorg op afstand middels domotica.  De woningen 

in het project zijn voorzien van een bereikbare installatiestrook, waar toepassingen 

als domotica gemakkelijk kunnen worden toegevoegd wanneer nodig, zonder dat 

de woning verbouwd dient te worden. Sociaal contact verbeterd de levenskwaliteit 

van de mens. Op de begane grondvloer, in de voormalige refter waar de zusters 

met elkaar spraken, is een ruimte gereserveerd voor sociaal contact. De bewoners 

kunnen hier samenkomen en eventueel eten en drinken. De ruimte is multifunctioneel 

en kan eventueel dienen als vergaderruimte, feestruimte (te huren per bewoner) of als 

ruimte voor buurtaangelegen festiviteiten. 

 

Het museum voor religieuze kunst is vanaf 1974 in een klein deel van het klooster 

ingetrokken. In dit onderzoek wordt het museum voor een deel onderzocht en 

verbeterd. Er wordt gekeken naar een locatie voor een nieuwe entree en restaurant om 

zodoende de aanwezigheid van het museum te benadrukken. Gezien de omvang van 

het project wordt alleen het entreegebouw uitgewerkt tot een conceptueel ontwerp.  

SAMENVATTING
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Twee spitse kerktorens gevolgd door een  gigantische koepel komen langzaam dich-

terbij gekropen. Op de voorgrond, tussen de vele bomen, staat een dikke hoge muur. 

Wie verder kijkt ziet, verscholen achter de muur en de boven een eeuwenoud klooster. 

Het lijkt wel of dat het klooster zich in de bosjes terugtrekt om te schuilen voor de 

buitenwereld, angstig voor invloeden van buitenaf. De robuuste kloostermuur verraad 

door zijn ambachtelijke bakstenen opbouw de hoge leeftijd van het gebouw. De oude 

muur ommuurt het gehele terrein, betreden is bijna onmogelijk. 

Dit is een beeld dat vrijwel iedere Udenaar zich zonder enige moeite voor kan stellen. 

Ze zullen dit namelijk dagelijks zo ervaren wanneer ze zich aan de zuidelijke rand van 

Uden begeven. Het is vrijwel het eerste gebouw dat men ziet, na het afslaan van de 

snelweg A50 ten zuiden van Uden.  

Het klooster is eigendom van de zuster-orde Birgittinessen die omstreeks 1713 vanuit 

Rosmalen naar Uden vluchtte, verjaagd door de opkomende protestantse invloeden 

van de Republiek. Uden behoorde in die tijd tot het Land van Ravenstein. Het land 

van Ravenstein, wat als een enclave binnen de Republiek lag, werd geregeerd door 

Duitse heerschappij. Omdat er in tegenstelling tot de Republiek godsdienstvrijheid 

heerste, vluchtte veel Katholieken ordes vanuit de protestantse Republiek naar het 

Land van Ravenstein. 

In de laatste decennia is er bij de orde een duidelijke terugloop van aanwas waar-

neembaar. Door toenemend religieus analfabetisme (Meijer, 2009) in  Nederland is de 

behoefte aan een leven op een klooster de laatste decenia drastisch gedaald. Religi-

eus analfabetisme wil zeggen dat men niet meer weet wat religies precies inhouden 

(Meijer, 2009). Kloosters in het hele land komen leeg te staan en lopen het gevaar in 

verval te raken. De terugloop is zelfs zo groot dat er gemiddeld iedere maand één tot 

vijf kloosters leeg komen te staan (Hendrikx, 2008). 

Al in 1974 gingen de zusters een samenwerkingsverband aan met de Museum voor 

Religieuze Kunst (MRK). Het museum huurde een deel van het klooster en heeft dit 

later uitgebreid met een grote ondergrondse expositieruimte. 

In Januari 2013, halverwege mijn onderzoek, gaf de Rijksdienst voor Cultureel Erf-

goed de  brochure ‘Een toekomst voor kloosters’ uit. Deze brochure, bedoelt als 

handreiking voor eenieder die zich bezig houdt met het herbestemmen van kloos-

tergebouwen, beschrijft waar men op moet letten bij het herbestemmen van deze 

monumenten. Daarnaast geeft het advies, begeleid met voorbeelden uit de praktijk, 

over de manier van aanpakken van dergelijke gebouwen. 

Een belangrijk gegeven dat deze brochure uitkristalliseert is de beschrijving van de 

rol die de overheid speelt in deze kwesties. Dit was voorheen namelijk niet altijd dui-

delijk en werd het om die reden niet evenredig toegepast. De handreiking sluit perfect 

aan op het onderzoek naar een mogelijke herbestemming voor het Birgittenessen-

klooster in Uden. Uiteraard had het door mij opgestelde rapport een vergelijkbare 

opzet en een bijpassend oordeel. 

De kloostercomplexen van brabant worden gezien als de identiteitdragers van de 

provincie (Meijers, 2009 Brabantse kloostercomplexen de moeite waard). De promi-

nente ligging van het klooster aan de rand van Uden maakt het klooster niet alleen 

een identiteitdrager van de provincie, maar met name die van Uden. 

probleemstelling

De zusters (7 personen) die momenteel nog in het gebouw verblijven wilde beslist  

buiten het onderzoek worden gehouden. vier van de zeven zusters hebben reeds 

een respectabele leeftijd boven de 90 behaald. Het leven binnen de kloostermuren 

vergrijst  evenals de samenleving eromheen. Het probleem in het klooster is echter 

het gebrek aan aanwas. Een contemplatieve levensstijl vraagt om een sterke band 

met het geloof. In westerse landen zoals Nederland vervaagd deze sterke band, teza-

men met de wil om hier alles voor op te geven. “Religieuze-vergrijzing” is niet alleen in 

Uden een probleem, in heel Nederland neemt de aanwas binnen het geloof merkbaar 

af. Landelijk sluiten er twee kerken en één klooster per maand! 

Er ontstaat in een relatief zeer korte tijd een grote hoeveelheid aan leegstaande mon-

umentale kloosters. Wat we van het verleden geleerd hebben, is dat wanneer er geen 

duidelijke richtlijnen of protocollen zijn, de kans op fouten het grootst zijn. Herbestem-

ming van een monument vraagt om discretie en waardering van de ontwikkelaar. 

doelstelling en onderzoeksvraag

Dit afstudeerverslag speelt in op het ontbreken van een duidelijk protocol binnen het 

herbestemmen van monumentale kloostergebouwen. Het verslag kan inzicht bieden 

op de werkvolgorde bij het herbestemmen en de manier waarop dit uitgevoerd moet 

worden. Door middel van het plan voor het Birgittinessenklooster wordt het protocol 

uitgevoerd. De onderzoeksvraag luidt:

“Hoe kunnen monumentale kloosters worden herbestemd, zonder dat de waarde van 

het gebouw verloren gaat.”

werkwijze/ aanpak

Tot op de dag van vandaag is het slot en de kloostertuin niet te bezoeken voor buiten-

staanders. Het is hierom zeer moeilijk gebleken om aan geschikte informatie zoals 

juiste maatvoering of fotomateriaal te komen. Het vooronderzoek is voornamelijk tot 

stand gekomen middels een literatuuronderzoek. De cultuurhistorische analyse is 

opgebouwd uit literatuuronderzoek, tezamen met informatie afkomstig van Historici 

Harrie van Schijndel (AvB) en dr. Frans Govers. Gegevens over de staat van het ge-

bouw zijn deels verkregen middels interpretatie en beredenering. Intern onderzoek 

is immers onmogelijk. 

Met slechts  een globale plattegrond van de begane grond en verdieping is het ge-

INLEIDING
bouw in kaart gebracht. Doorsneden, detaillering, geveltekeningen en 3d tekenwerk 

zijn tot stand gekomen middels het interpreteren en herleiden van fotomateriaal. 

Een goede herbestemming vraagt om een systematische voorbereiding. Stapsgewijs 

wordt het gebouw beoordeeld op waarde. De opbouw die daarbij wordt aangehou-

den is als volgt:

1 waardeer het gebouw

Er wordt begonnen met vooronderzoek over de cultuurhistorische,  architectonische 

en de bouwtechnische waarde. In principe wordt bij stap 1 de huidige staat van het 

gebouw in kaart gebracht en op waarde geschat. 

2. In kaart brengen van behoeften en mogelijkheden

Een herbestemming kan alleen uitgevoerd worden als het iets oplevert. Als project-

ontwikkelaar wil je de kosten van de herbestemming uiteraard terug verdienen.  Door 

vooraf te onderzoeken waar nationaal en regionaal behoefte aan is, nu en in de toe-

komst, vergroot je de kans op een succesvol eindresultaat.

De mogelijkheden die betrekking tot het klooster hebben moeten in kaart worden 

gebracht. Onderwerpen als emotionele acceptatie kunnen grote invloed hebben op 

de functie. een discotheek in een voormalig klooster kan ergernis opwekken bij bij-

voorbeeld Christenen en zodoende voor een negatief imago zorgen. 

3. De omgangsmethode bepalen

De manier waarop met het klooster mag en moet worden omgegaan bepaald de 

vrijheid die de ontwikkelaar heeft. Met name de gemeente is hierbij van belang. De 

gemeente bepaald of dat het plan doorgevoerd mag worden. Goede samenwerking 

met de bepalende instanties kan dus voordelen opleveren. 

4. opstellen van een programma van eisen (PVE)

Zoals bij ieder bouwplan moet er vooraf een programma van eisen worden gemaakt. 

Het PVE is samengesteld uit eisen uit de resultaten uit het vooronderzoek en de bouw-

besluiteisen voor nieuwbouw (vrijstelling van het bouwbesluit is soms mogelijk).

5. verwerken van bovenstaande stappen in een ontwerp

Uiteindelijk kan worden begonnen met de uitwerking van het ontwerp. deze laatste 

stap resulteert uiteindelijk in een herbestemmingsplan. Het ontwerp moet bouwteh-

nisch worden uitgewerkt om tot een volledig herbestemmingsplan te komen. 

Gezien de omvang van het project zijn de kapel en rectorswoning voor een groot deel 

buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek richt zich vooral op het slot, de boerderij 

en een deel van de kloostertuin. 

0.3 foto links: Oude foto 
van het klooster ter plaatse 
van het voorhof. Aan de 
linkerzijde is de hoofd-
poort zichtbaar (bron: 
BHIC)
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“Amor meus crucifixus est”
....mijn liefde is gekruisigd
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WAARDERING 
BIRGITTINESSENKLOOSTER 

TE UDEN 

1.1.foto links: aanzicht op het 
het Birgittinessenklooster te 
Uden 

Bij het herbestemmen van Monumentale gebouwen is het van groot 

belang dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar de waarde 

die het gebouw met zich meedraagt en in welke staat het gebouw 

verkeerd.  De waarde van een gebouw kan zich op vele manieren 

manifesteren. Cultuurhistorische waarde is een van de belangrijkste 

pijlers op dit gebied. Het slaat namelijk direct op de beleving het 

gebouw door de mens omdat het zich uit in emotionele aspecten. Wat 

heeft het gebouw voor Uden betekent, en wat voor een emotionele 

relatie heeft de Udenaar met het gebouw gekregen? De beoordeling 

van de cultuurhistorische waarde geeft een antwoord op deze vragen.  

Een ander aspect is de bouwtechnische waarde van het gebouw. De 

technieken en materialen die vroeger werden gebruikt bij het bouwen 

worden vaak niet meer toegepast. Misschien maakt het gebouw 

bijvoorbeeld wel gebruik van een eeuwenoude techniek die niet 

verloren mag gaan. Dit geldt ook voor de architectonische waarde 

van het gebouw. De manier van organiseren, vormgeven en beleving 

dragen ook bij aan het karakter van het gebouw. 

Een tweede eveneens zeer belangrijke factor bij het herbestemmen 

is de bouwtechnische waarde. Hieronder 

wordt verstaan wat de huidige staat van het gebouw is en wat voor 

een techniek wordt er toegepast. Dergelijke informatie is om die rede 

onmisbaar bij het herbestemmen van een klooster. 

analyse van het rijksmonument 

abdij Maria Refugie, 

De Orde van de Allerheiligste 

zaligmaker
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Het dorp Uden begint zijn eerste vormen te krijgen aan het eind van de 12e eeuw. Zoals 

menig ander dorp in Brabant begon ook Uden met slechts een kleine nederzetting.  

Het huis van de heren van Uden, wat later veranderde in de Vorstenburgh (1434), 

trok de nieuwe bewoners naar deze streek. De nieuwe bewoners waren voornamelijk 

boeren die op het land rondom het kasteel gewassen verbouwden en een deel 

van de oogst aan de kasteelheer gaven in ruil voor bescherming. Het kasteel De 

Vorstenburgh, was niet veel meer dan een versterkt landhuis.

In de 14e was Uden een heerlijkheid dat de bevoegdheid had over de dorpen Uden, 

Boekel en Zeeland. Een heerlijkheid of heerschap is een bestuursvorm waarbij het 

land wordt geregeerd door een heer, vrijheer of erfheer. Een heerlijkheid was indertijd 

meestal in handen van de adel. De heerlijkheid behoorde eerst tot het Land van Cuijk 

en later, nog voor het eind van de 14e eeuw, tot het Land van Ravenstein. Het Land 

van Ravenstein lag als een enclave in Brabant en werd in eerste instantie bestuurd 

door het Huis Valkenburg  (tot 1396), maar werd later door een gedwongen overname 

eigendom van Adolf van Kleef. Uden bleef ruim 200 jaar lang Kleefs territorium. Na 

de Gulik-Kleefse Successieoorlog valt het Land van Ravenstein vanaf 1614 onder 

de katholieke Palts-Neuburgse heerschappij. Als Rijksterritorium kon het Land van 

Ravenstein na 1648 zijn zelfstandige status bewaren. Uden kwam aan de rand van 

een katholieke enclave te liggen. De meierij, waar buurdorp Veghel toebehoord, werd 

in 1629 na de overname van ’s Hertogenbosch door Frederik Hendrik (Republiek der 

Verenigde Nederlanden) protestants bezet gebied. 

Door de sterk heersende protestantse invloeden in de Republiek moesten veel 

katholieke religieuze gedwongen verhuizen. In tegenstelling tot de Republiek heerste 

in het Land van Ravenstein van 1648 tot 1794 godsdienstvrijheid. Dit zorgde voor een 

toestroom van katholieke ordes naar het Land van Ravenstein. Door de inname van 

’s Hertogenbosch kwamen de kruisheren in 1652 als eerste vluchtelingen naar Uden. 

Dit idee werd later in 1713 opgevolgd door de Orde van de Heilige Brigitta die vanuit 

Rosmalen naar Uden vluchtte. 

Gedurende de Franse tijd (1795-1813) wordt het Land van Ravenstein en de Republiek 

bezet door de Franse veroveraars onder leiding van Napoleon Bonaparte. In 1805  

eindigt de Franse tijd en gaat Uden deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden 

(1815). Uden werd opgedeeld in de gemeenten Uden, Boekel en Zeeland. Dat betekent 

dat Uden pas in 1815 bij Nederland hoort, dit in tegenstelling tot het overige deel van 

Brabant dat al sinds  1629 tot de Republiek der Verenigde Nederlanden behoort.   

Uden behoort slechts 200 jaar  tot Nederland. 

In Uden ontwikkelde zich een aanzienlijke veemarkt. Bezoekers kwamen van heinen 

en ver om op de markt hun vee te kopen of verkopen. Dit bracht sociaal contact met 

zich mee. De vele cafés, winkeltjes en hotelletjes hadden hier profijt van. 

In 1886 werd de middeleeuwse kerk in de Kerkstraat door brand volledig verwoest. De 

nieuwe kerk werd een stuk zuidelijker aan de Kerkstraat gebouwd. Naar verwachting 

heeft dit ervoor gezorgd dat het centrum zich een stuk zuidelijker heeft ontwikkeld. 

In 1951 werden door de Nederlandse overheid kerngemeente aangewezen die een 

financiele impuls nodig hadden .  Uden werd hierbij aangewezen als kerngemeente 

en genoot hierdoor van een flinke financiele bijdrage in de industriesector. Door 

de komst van grote werkverstrekkers als de Koninklijke luchtmacht (1950) en grote 

bedrijven als Philips (1953) maakt Uden een flinke groeispurt mee. Het inwoneraantal 

stijgt in 20 jaar tijd van 10.000 (1946) naar 18.000. 

De laatste decennia is Uden doorgegroeid tot een woonstad met een groot en sterk 

winkelcentrum en heeft de dienstverlening, met name de zorg, zich in Uden verder 

ontwikkeld. In April 2013 werd het nieuwe ziekenhuis Bernhoven in gebruik genomen. 

Het industriegebied van Uden ontwikkeld zich langzaam. Dit heeft voornamelijk te 

maken met de voordelige industriële klimaat in de Buurgemeente Veghel. 

Uden als toevluchtsoord

Uden is in het verleden vele malen een veilige vluchthaven gebleken. De eerste 

vluchtelingen hadden voornamelijk religieuze lasten en werden door de protestantse 

invloeden van de Republiek naar het katholieke Uden verjaagd. De zusters 

Birgittinessen hebben toentertijd het klooster de toepasselijke naam “Maria Refugie” 

gegeven wat letterlijk de toevlucht van Maria betekent.

Tijdens de eerste wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Dat betekende niet dat er 

niets van de oorlog te merken was. Uden werd een toevluchtsoord voor duizenden 

Belgische vluchtelingen die door het oorlogsgeweld hun land ontvluchten. De 

vluchtelingen streken ten noorden van Uden neer op een grasveld. Er onstond een 

compleet dorp van barakken die van alle benodigdheden voorzien waren, van een 

ziekenhuis tot een postkantoor. Van de vele Belgische barakken, werkplaatsen en 

ateliers is niets overgebleven. De hedendaagse benaming van het bedrijventerrein 

Vluchtoord herrinnert aan deze periode. 

Conclusie hoofdstuk 1.1.1

Uden heeft een geschiedenis waarin het dorp veel vrijheid kent. Dat heeft in het 

verleden geleid tot een toestroom van vluchtelingen. De religieuze spanning, die 

buurdorp Veghel had, kent Uden niet. Deze vrijheid en onder andere het sociale 

contact op de veemarkt heeft ertoe geleid dat de Udenaar zachtmoedig en 

gastvriendelijk is geworden (uit: Udenaar de toekomst, Dr. Frans Govers). 

IN TEGENSTELLING TOT DE REPUBLIEK HEERSTE IN HET LAND VAN RAVENSTEIN VAN 

1648 TOT 1794 GODSDIENSTVRIJHEID. DIT ZORGDE VOOR EEN TOESTROOM VAN KATHO-

LIEKE ORDES NAAR HET LAND VAN RAVENSTEIN.

1.1  CULTUURHISTORISCHE WAARDE

1.1.1A oude kaart links: 
kaart uit 1629 van Brabant, 
de kaart is gericht naar het 
westen (richting de Noord-
zee). De kaart geeft het ge-
bied weer tussen de rivieren 
de Rijn, Maas en Schelde. 
Het land van Ravestein valt 
in 1629 onder de katholieke 
Palts-Neuburgse heerschap-
pij. In dit jaar veroverd de 
Republiek de stad ‘s Her-
togenbosch. De meijerij, het 
gebied ten westen van Uden 
wordt hierdoor protestants 
grondgebied. 

De kaart is vervaardigd door 
de Nederlandse cartograaf 
Hendrik Hondius. 
(bron: Swaen.com, v.v. eigen 
bewerking)

1.1.1B boven: kaart van het vluchtoord in 1918. Op het eind van de oorlog was het 
geheel voorzien van een villapark en een wielerbaan. van dit alles is vrijwel niets over-
gebleven. (bron: vluchtoor-uden.nl) 

1.1.1C onder: De middenweg lag centraal tussen de barakken. de houten barakken 
zijn op de foto zichtbaar (bron: vluchtoor-uden.nl) 

1.1.1  DE ONTWIKKELING VAN UDEN     
  ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN EEN GASTVRIENDELIJK TOEVLUCHTSOORD 
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1700-1720
Het dorp Uden begint zijn eerste vormen te krijgen 

aan het eind van de 12e eeuw

1700 1715 1720 1750 1900

1720-1750
De 3 richtingen worden duidelijk zchtbaar  , één 

richting Veghel,, één richting Volkel en ëën richting 
Ravestein.

1832-1900
Het klooster blijft aan de rand van Uden. De 

contouren  van  de markt worden duidelijker en de 
nieuwe st. Pietruskerk (1890) is voltooid

2013
Uden kruipt pas in de 20e eeuw voorbij het klooster 

in de zuid-oostelijke richting. Het klooster wordt 
hierdoor omgeven door woonwijken.

1.1  CULTUURHISTORISCHE WAARDE
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Dat het Birgittinessenklooster zich in Uden heeft gevestigd is misschien wel te danken 

aan een geheel andere orde van geloofsuiting, namelijk de orde van het Heilige 

kruis.  Rond 1652 kochten de vanuit Den Bosch gevluchte Kruisheren een stuk erf 

in Uden om een nieuw klooster te stichten. Dit stuk erf lag op de plek waar voorheen 

het ‘kasteel’  Vorstenburgh stond. De Vorstenburgh, wat een verbastering is van de 

‘Voorste burgcht’, heeft een grote rol gespeeld in de vroegtijdige ontwikkelingen van 

Uden (zie hoofdstuk 1.1.1). 

Rond het jaar 1700 vertrokken de Kruisheren naar een nieuwe locatie in Uden, om daar 

een nieuw klooster op te richten. Het oude klooster werd in 1711 voor 1600 gulden 

verkocht aan de zusters Birgittinessen die, net als de Kruisheren een halve eeuw 

daarvoor, in Uden toevlucht zochten. In 1713 kwamen de zusters vanuit dubbelabdij 

Coudewater te Rosmalen naar Uden. De zustersBirgittinessen troffen het klooster in 

een zeer slechte staat aan, ramen ontbraken en er lag geen plavuis (vloertegel) meer 

op de vloeren.

Het klooster groeide in de loop van de jaren uit tot een abdij die voorzien was van 

een eigen boerderij  met akkergrond, grasland en een veestapel. Het klooster moest 

zelf voorzienend zijn om het contemplatieve leven op het klooster mogelijk te maken. 

Als eerst werden er reparaties aan het gebouw verricht en in 1714 werd het geheel 

uitgebreid met een bakhuis en een schoolhuis waarin een meisjespensionaat werd 

gevestigd. Het meisjespensionaat heeft 80 jaar lang, tot de komst van de Fransen in 

1794, als onderwijsinstelling in het Land van Ravenstein gediend. De verdienste die 

de school opbracht was hard nodig om verdere ontwikkeling van het kloostergebouw 

mogelijk te maken. Van 1716 tot 1719 werd aan de uitbouw van het klooster gewerkt 

en werd het geheel voorzien van een houten schutting om de kostbare tuin van het 

klooster af te schermen. Tussen 1729 en 1739 werd de houten schutting vervangen 

door een stenen muur. Gezien de omvang van de kloostermuur werd er speciaal voor 

deze gebeurtenis een veldsteenoven gebouwd. 

Omstreeks 1739 werd het klooster voorzien van een eigen kapel met koepeltorentje. 

In 1794 tijdens de Franse tijd vluchtte de zusters voor ruim een jaar naar een ander 

verblijf. Dat was geen onverstandig besluit, want de Fransen spaarden de kloosters 

bepaald niet: kerksieraden, meubelen en gereedschappen werden geroofd en het 

orgel werd vernield. Volgens de overlevering speelden de kinderen op straat zelfs 

met de orgelpijpen. 

Bij hun terugkomst in Uden, ruim een jaar later, troffen de zusters dan ook een 

enorme ravage rondom het klooster aan. De statige eiken rondom het klooster waren 

verdwenen en de moestuin was een wildernis geworden. Kort daarop openden de 

zusters een lagere school voor meisjes, die gemiddeld door 180 kinderen bezocht 

werd. In 1843 werd het klooster nogmaals verbouwd en in 1844 openden de 

zusters een  zondagsschool voor volwassenen waar een soort herhalingsonderwijs 

werd gegeven in lezen, schrijven en rekenen. In 1890 werden beide zusterscholen 

1.1  CULTUURHISTORISCHE WAARDE

1.1.2  DE ONTWIKKELING VAN HET BIRGITTINESSENKLOOSTER  
  DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS EN TRANSFORMATIE VAN HET BIRGITTINESSENKLOOSTER

opgeheven, omdat de onderwijzeres door ouderdom genoodzaakt werd haar lestaak 

op te geven. Het onderwijs werd door de Ursulinen te Uden voortgezet. 

1897 werd het gebouw vergroot en gewijzigd naar de plannen van P.J.H. Cuypers, 

zijn zoon Jos en architect Jan Stuyt. Cuypers ontwierp de poort met tegeltableau die 

toegang geeft tot de kloosterhof, een geveldeel bij de entree naar het slotklooster en 

vergrootte de kapel. 

Vanaf 1974 huurt het Museum voor Religieuze Kunst een deel van het klooster en 

werd er naast het klooster een compleet nieuw gedeelte bijgebouwd. Om het klooster 

niet in zijn vormgeving aan te tasten werd dit ondergronds gedaan. Alleen de nieuwe 

ingang kwam in het zicht van de bezoeker.  De boerderij werd aangepast aan het 

museum, tussenmuren werden verwijderd en het dak werd vernieuwd. 

Omdat in het Rijksmuseum te Amsterdam, van 2003 tot 2013, een grote verbouwing 

gaande was werd een deel van de kunst, welke eerder door het museum voor 

religieuze kunst aan het Rijksmuseum verkocht was, tijdelijk in weer in Uden 

tentoongesteld. Om dit mogelijk te maken eisten het Rijksmuseum dat de vleugel in 

het klooster zodanig werd gerestaureerd dat dit bouwfysisch geschikt werd voor de 

geleende kunst. Om dit te bewerkstelligen is er aan de binnenzijde van de massieve 

muren een geïsoleerde voorzetwand geplaatst.

Conclusie hoofdstuk 1.1.2

Het klooster heeft een zelfvoorzienend verleden. De zusters hebben die situatie 

verkregen door geld binnen te halen met het geven van onderwijs. Met dit geld werd 

het gebouw aangevuld met een uitbouw, de kloostermuur , een rectorswoning en een 

kapel. Het complex is duidelijk stapsgewijs uitgegroeid tot een imposant complex.

Het museum voor religieuze kunst is in het klooster ondergebracht. Bij de 

herbestemming moet rekening worden gehouden met het behoud van het museum, 

mits dit mogelijk is. 

ROND 1652 KOCHTEN DE VANUIT DEN BOSCH GEVLUCHTE KRUISHEREN EEN STUK ERF IN UDEN OM EEN NIEUW KLOOSTER TE STICHTEN. 

DIT STUK ERF LAG OP DE PLEK WAAR VOORHEEN HET ‘KASTEEL’  VORSTENBURGH STOND. DE VORSTENBURGH, WAT EEN VERBASTERING 

IS VAN DE ‘VOORSTE BURGCHT’, HEEFT EEN GROTE ROL GESPEELD IN DE VROEGTIJDIGE ONTWIKKELINGEN VAN UDEN.

1.1.2C afbeeldingen links 
onder: schetsen van de 
transformatie van het 
klooster.
(bron: Harry van Schijndel, 
Architect Uden)

1.1.2.A afbeeldingen links 
boven: grafische weergave 
van de groei van Uden. 
Het klooster wordt met 
rood aangegeven.

1.1.2.B afbeeldingen rechts:  
oude tekening van het 

kloostercomplex. Aan de 
linkerkant is de kapel en de 

rectorswoning zichtbaar. 
(Bron: BHIC)
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De orde van de Heilige Birgitta vindt haar oorsprong in het Zweedse Vadstena. De 

Heilige Birgitta van Zweden (1303-1373) kreeg volgens de overlevering een opdracht 

van Christus om de orde van de Allerheiligste Zaligmaker te stichten. In Vadstena 

ontstond het eerste (dubbel)klooster en bestond uit 60 zusters, 13 priesters, 4 

diakens (dienaars) en 8 lekenbroeders. Het klooster werd geleid door een abdis die 

de Gezegende Maagd vertegenwoordigde. 

De orde was van contemplatieve aard. Dit betekende dat het een zelfvoorzienende 

orde moest zijn, gescheiden van de samenleving. Een contemplatieve orde moest 

zich vooral bezig houden met bidden, religieuze studie en stilte. De leden van 

een dergelijke orde verlaten het klooster niet en houden zich aan afsluiting van de 

buitenwereld. De contemplatieve zusters worden ook wel Monialen genoemd. 

De broeders en zusters in het Zweedse Vadstena hielden zich zodoende bezig 

met bidden, pelgrims ontvangen en een verborgen leven te leiden. Net zoals de 

Gezegende Maagd had geleefd in haar huis van Nazareth. In 1384 werd het klooster 

te Vadstena ingezegend en al gauw kwamen er vele kloosters bij, waaronder het 

klooster Mariënwater in Rosmalen, welke door Milla van Campen werd gesticht. 

Klooster Mariënwater werd een bloeiende gemeenschap met een groot scriptorium. 

In een scriptorium werden teksten en boeken overgeschreven en vertaald. 

Ten tijden van de Protestantse Reformatie moesten de Birgittijnse broeders uit 

Rosmalen vertrekken. De zusters Birgittinessen mochten van de protestanten blijven, 

maar mochten geen nieuwe kloosterlingen ontvangen.

De broeders binnen de orde stierven niet veel later algeheel uit. Rond 1713 moesten 

ook de weinige zusters door de protestantse druk vertrekken vanuit Mariënwater. De 

zusters vertrokken naar het vrije Uden, waar overste Theodora Alexia de Haen het 

vervallen, voormalige kruisherenklooster kocht. Het werd opgeknapt en wederom 

bewoonbaar gemaakt. (zie ook: 1.1.2 De ontwikkeling van het Birgittinessenklooster).

Abdij Maria Refugie in Uden maakte een enorme bloei mee, waardoor er twee 

zuster-kloosters gesticht konden worden: in de 19e eeuw in Weert en in de 20e 

eeuw in Vadstena waar het oorspronkelijke klooster niet meer bestond wegens een 

verbod op het katholieke geloof door het Lutheranisme. Van de Orde, welke zo’n 64 

kloosters heeft gekend, bestaan er slechts enkele zuster-kloosters die de stormen van 

reformatie, pest en secularisatie hebben overleefd.

Klederdracht Birgittinessen

De zusters zijn duidelijk te herkennen aan het witte kroontje. Dit kroontje dat ,in de vorm 

van een kruis met ring, vlak op het hoofd ligt staat symbool voor de doornenkroon van 

Jezus Christus. Het kruis in de kroon staat voor het kruis van Jezus Christus. Op ieder 

kruispunt staat een rode stip welke de vijf wonden van Jezus Christus symboliseren. 

De habijt is grijs en eenvoudig en onder het kroontje dragen de zusters een zwarte 

sluier. Het dragen van een zwarte sluier geeft aan dat je aan iemand gebonden bent. 

In dit geval hebben de zusters zich aan Jezus Christus gebonden.

Conclusie hoofdstuk 1.1.3

De Birgittinessen houden zich vrijwel alleen bezig met hun geloof. Het leven bestaat 

uit bidden, religieuze studie en stilte. Er zijn verscheidenen kloosters van de orde 

verdwenen. Dat maakt het behoud van het klooster in Uden van nog groter belang. Bij 

het herbestemmen waarbij de zusters in het gebouw ondergebracht moeten worden, 

dient rekening worden gehouden met het gesloten karakter van de orde. 

Het herbestemmen van een gebouw kent vele aspecten waarmee rekening 

moet worden gehouden . Misschien is het belangrijkste aspect wel emotie. Met 

name gebouwen op leeftijd beschikken over een grote een emotionele lading. De 

emotionele lading kan voortkomen vanuit verscheidenen onderwerpen. Vanuit een 

maatschappelijke rol die het gebouw heeft gespeelt, of omdat het gebouw onderdeel 

is van een groepering, dat gezamelijk een emotionele waarde heeft. Één ding is 

zeker, door zijn leeftijd en ligging is het gebouw bij veel mensen bekend en maakt 

het gebouw onderdeel uit van hun emotionele beleving. een projectontwikkelaar die 

hier geen onderzoek naar doet kan zijn vingers flink snijden aan de gevolgen van 

een verkeerde aanpak. De nieuwe functie kan daardoor slecht vallen en niet aan 

de financiële verwachtingen voldoen. De emotionele lading van het klooster heeft 

betrekking op een grote groep mensen, van wandelaars en fietsers, tot ambtenaren 

en priesters. 

Het Birgittinessenklooster straalt een gevoel van soberheid en rust uit. Vergelijkbaar 

met die van de religieuze opvattingen van de contemplatieve orde . Het heeft vroeger 

weinig maatschappelijke betrokkenheid gekend met de gemeente Uden . Alleen de 

meisjes school, van het begin van de 18e eeuw tot het eind van deze eeuw, heeft 

enige maatschappelijke betekenis gehad. De identiteit van het gebouw lijkt daarom 

op die van de zusters. Het gebouw kende vooralsnog geen andere functies dan 

huisvesten en zelfonderhouden. Deze afstandelijkheid heeft ervoor gezorgt dat de 

oude functie van het gebouw niet veel emotionele lading bevat. De enige partij die 

emotioneel geraakt wordt door de functie zijn de zusters zelf. Zij weten hoe het leven 

op het klooster echt was. 

De emotionele lading van het klooster in Uden is veel duidelijker aanwezig op een 

ander vlak. De prominente ligging aan de rand van Uden speelt daarbij een rol van 

vervulling. Het gebouw is direct verbonden aan Uden en is bij menig Udenaar in 

de beleving van het straatbeeld betrokken. Het gebouw is voor vele een tastbare 

herinnering geworden aan vroegere tijden. 

Conclusie hoofdstuk 1.1.4

Het klooster in Uden heeft te maken met een emotionele beladenheid. Met name 

omdat het een prominente plek bezet aan de rand van Uden. Het aanzicht op het 

klooster is daarom bij veel mensen al levenslang bekend. Bij de herbestemming moet 

daarom aandachtig worden omgegaan met met name dit belangrijke aanzicht. 

Het Birgittijns kloosterleven

Het kloosterleven van de Birgittinessen gaat volgens een strak schema dat gedisciplineerd 

wordt nageleefd. De dagindeling van de zusters ziet er als volgt uit:

05.30 opstaan

06.00 angelusgebed, lauden, meditatie, terts

07.30 H. Eucharistieviering waarna 10 minuten dankzegging en ontbijt.

08.40 Daglezing waarna de werkzaamheden beginnen

10.30 Koffie/thee drinken individueel in de refter in stilte

11.50 Sext Angelusgebed en None

12.15 Middagmaal

13.00 Vrije tijd

13.30 Hervatting werkzaamheden

15.00 Aanbidding Allerheiligste

16.00 Koffiethee drinken individueel in de refter in stilte waarnaar hervatting 

werkzaamheden. Onderricht noviciaat

17.15 Vrije tijd

17.45 Vespers, rozenhoedje, geestelijke lezing, angelus gebed waarna avondmaal

20.00 Recreatie

21.00 Geestelijke Collatie en Completen 

22.15 Nachtrust
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1.1.3  ORDO SANCTI SALVATORIS 
  DE ORDE VAN DE ALLERHEILIGSTE ZALIGMAKER

1.1.3.A foto’s van links naar 
rechts: 
- Zuster biddend op het koor 
in de kapel. Het koor is alleen 
bereikbaar door de zusters.
- Twee zuster aan het lezen
- Zusters staan bij het kerkhof 
achter in de kloostertuin
(bron: Olaf smit, 
www.abdijuden.nl)

1.1.3.B foto’s van links naar 
rechts: 
- Zuster biddend - Twee zuster 
aan het lezen
- Zuster maakt tafel op in de 
refter. (bron: Olaf smit, 
www.abdijuden.nl)

1.1.4      EMOTIONELE                             
    WAARDERING KLOOSTER 
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1.2.1A Slot of Clausuur

1.2.1.M Kloostergang Uden 1.2.1.N Kloosterhof/pandhof Uden 1.2.1.P De kapel vanaf de Veghelsedijk1.2.1.ODe kapel vanaf de Veghelsedijk

1.2.1B Kloostergang met gallerij 1.2.1C kloosterhof of pandhof 1.2.1D Kapel
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De typologie van kloostergebouwen, van een contemplatieve orde als de Birgittinessen, 

hebben een sterke relatie met de specifieke regels van de betreffende orde en de 

algemene regels van het betreffende geloof. Mede door deze overeenkomsten zijn er 

overeenkomstigheden op te merken tussen de verschillende kloosterplattegronden. 

Bij het herbestemmen kan informatie over de typologie van groot belang zijn bij 

het maken van keuzes over het behoud van de verschillende onderdelen. Iets wat 

typerend is voor een klooster draagt namelijk bij aan de beleving en het karakter van 

het oorspronkelijke gebouw. 

1.2.1A Slot of Clausuur

Een veel voorkomende eigenschap van een kloostergebouw van een contemplatieve 

orde is de aanwezigheid van een ‘slot’ of ‘clausuur’, wat een afgescheiden gebied 

binnen het gebouw betekent. Omdat de contemplatieve orden naar een afgesloten 

bestaan streven, werd er geen toegang verleend aan buitenstaanders. Dit ‘gesloten’ 

karakter maakt vaak deel uit van het algemene beeld van het gebouw, vaak net als 

in Uden voorzien van een hoge kloostermuur met grote zware deuren. Het slot is 

het deel waarin geleefd werd, vaak gelegen rondom het kloosterhof. In het slot zijn 

de slaapcellen (dormitorium), refter, werkruimtes en ruimtes voor vrije tijdsbesteding. 

1.2.1B/CKloosterhof/ pandhof en kloostergang

Een kloosterhof, of ook wel pandhof genoemd, is een hof dat rondom afgesloten 

is, door de omliggende bebouwing van het klooster zelf. Rondom een kloosterhof 

bevindt zich een  kloostergang (ambulatorium), die enerzijds toegang biedt tot het 

kloosterhof en anderzijds een verbindingsroute creëert tussen de inwendige ruimtes 

van het slot. De kloostergang wordt vaak gebruikt als meditatieruimte, bij sommige 

orden zoals de Birgittinessen is men verplicht in de kloostergang te zwijgen. Aan 

één zijde van de kloostergang is de gang vaak wat breder en biedt deze toegang tot 

andere gebouwen van het klooster. Deze gang heet ook wel, de kloostergalerij. 

1.2.1D Kloosterkerk of -kapel 

De kloosterkerk in Uden beschikt in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dorpskerk over 

een groot afgescheiden koor waar de kloosterlingen afgescheiden van buitenstaanders 

eucharistie kunnen vieren. Er bestaan situaties waarbij de kloosterlingen niet één 

maar twee kerken bij het klooster hebben staan. Één kerk wordt daarbij gebruikt 

als kerk voor de kloosterlingen. De andere kerk wordt speciaal voor de bevolking 
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gebouwd. In alle andere gevallen met slechts één kerk is er simpelweg geen toegang 

voor buitenstaanders. 

Het Birgittinessenklooster beschikt over een groot afgescheiden koor welke via een 

aparte ingang vanuit het slot te bereiken is. Het koor is in Uden dermate groot dat het 

de helft van  de kapel in beslag neemt. 

1.2.1E Gastenverblijf

Kloosters hebben vrijwel altijd een deel van het klooster gereserveerd voor gasten. 

Dit waren vroeger meestal pelgrims die op doorreis waren of gelovige burgers die 

religieuze steun nodig hadden. Het gastenverblijf werd ook gebruikt door familie van 

de zusters. De zusters mochten 4 keer per jaar familie ontvangen op het klooster.

1.2.1F Woning rector of proost

Omdat de contemplatieve orden, zoals de zusters Birgittinessen, geen eigen priesters  

(mannelijk) kunnen hebben, beschikken kloosters van contemplatieve vrouwen-orden 

over een aparte woning waar een priester- of rector verblijft.  

1.2.1G Lourdesgrot

Een lourdesgrotten die in tuinen van kloosters, pastorieën en retraitehuizen voorkomen  

zijn voornamelijk zelfgemaakte grotten van cement, breuksteen of lavasteen.  De 

grot is bedoelt als replica van de grot bij Lourdes te Frankrijk, waar volgens vele 

Katholieken in het jaar 1858 de heilige maagd Maria is verschenen.  

In vrijwel alle replica’s van de grot is een stukje rots van de originele grot in Lourdes 

verwerkt. Terwijl de kloosterling biddend of mediterend door de kloostertuin wandelde, 

kon bij de Lourdesgrot worden stilgestaan voor een moment van nadere overweging.

1.2.1I Slaapzaal of dormitorium

De eerste kloosters beschikte over een grote slaapzaal die vaak op de eerste 

verdieping gesitueerd was. In deze slaapzalen sliepen alle kloosterlingen gezamelijk. 

In de meeste gevallen lagen de novicen (‘nieuwe’ kloosterlingen die in hun proeftijd 

zitten voor intrede in het klooster) op een ander zaal dan de broeders of zusters.  In de 

eeuwen hierna hebben de slaapzalen plaats gemaakt voor kleine slaapcellen waar 

de kloosterlingen individueel gebruik van maakte. 

1.2.1J Schoolhuis

Een schoolhuis is niet iets wat je in eerste instantie bij een contemlpatieve orde 

zou verwachten. Toch zijn er genoeg voorbeelden te vinden van kloosters die over 

een schoolhuis beschikken. de ordes hadden vaak niet voldoende geld om de 

benodigde verbouwingen te realiseren. Het geven van les aan kinderen zorgde 

voor extra inkomsten en dus zekerheid. Het Birgittinessenklooster kreeg in het jaar 

1714 een schoolhuis voor een meisjesinternaat. In het huidige plan is er niets meer 

van dit schoolhuis te zien. Een deel van het schoolhuis was in de zuidelijke vleugel 

gelegen. Een oude tekening (1.2.1.V) verraad de locatie van het gesloopte deel van 

het schoolgebouw.

1.2.1K Bakhuis

Brood is al eeuwenlang één van de belangrijkste voedingsmiddellen die er zijn. Door 

de zelfvoorzienende levenstijl van de zusters was het niet mogelijk om het brood bij 

een bakker te gaan halen. Brood en koek werden daarom gebakken in een eigen 

bakhuis. In het bakhuisje bevindt zich de bakoven. 

1.2.1H/L Kloostertuinen met kloostermuur; landbouw, veeteelt en genezing

Door de zelfvoorzienende levenswijze van de contemplatieve ordes waren er grote 

stukken landbouwgrond nodig, om de benodigde producten te vervaardigen. De 

kloosterlingen beschikte vaak over een eigen boer met dienaars die hen daarbij 

hielpen. Naast landbouwgrond werd er ook vee gehouden, op een vergelijkbare  

manier als de ‘normale’ boer van die tijd hanteerde. De boerderij was zeer gevarieerd 

en vaak maar in een kleine hoeveelheid. Het waren vooral koeien, varkens  en kippen 

die gehouden werden. 

Om de boer en zijn hulp onderdak te bieden,  en om de dieren ’s nachts in veiligheid 

te stellen, werd de boerderij binnen de kloostermuren aan het klooster verbonden. 

Menig klooster beschikte over een kruidentuin waar planten werden geteeld die over 

geneeskrachtige werking beschikte. 

De kloostertuin heeft ook de functie van meditatie, dit is nog zichtbaar aan de kruisweg 

langs de binnenzijde van de muur en de verschillende beelden in de tuin.

Refter of refectorium 

Meestal na de kapel de grootste ruimte binnen een klooster. De refter is een eetzaal 

waar de kloosterlingen gezamenlijk de maaltijd nuttigen. De refter ligt meestal aan de 

zuidkant van het klooster onder de slaapzaal. De refter wordt ook gebruikt tijdens de 

koffie- en theepauze. 

Conclusie hoofdstuk 1.2.1

De typologie van een gebouw is onlosmakend verbonden met het karakter van het 

gebouw. Bij het herbestemmen kan het karakter sterker aanwezig blijven als de 

typologische onderdelen als geheel blijven bestaan. Het opdelen van onderdelen 

kan de beleving van het klooster teniet doen. Typlogisch ontleden is in principe 

een ontleding van herkenningspunten. Wat maakt een klooster een klooster? Het is 

daarom logisch dat deze onderdelen behouden moeten blijven, mits mogelijk. Het 

slot is een van de meest typerende eigenschappen van het klooster. 

1.2.1A-L plattegronden 
links en op volgende pagi-
na: locatieaanduidingen per 
typologische eigenschap. 
De kleur paars markeert 
de betreffende plaats in de 
plattegrond. 

1.2.1  TYPOLOGIE 
  KLOOSTERGEBOUWEN, CONTEMPLATIEVE LEEFWIJZE

1.2.1.M-W foto’s links en 
op de volgende pagina: 
Verscheidene foto’s van de 
typologische eigenschappen 
van het klooster. 
(bronnen: Brabants Dagblad 
(links), BHIC, ckvuc-architec-
tuurspot.nl)
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1.2.1E Gastenverblijf

1.2.1.Q aanzicht gastenbverblijf 1.2.1.R Rectorswoning aan kapel
1.2.1.S  De boerderij vanaf de Veghelsedijk

1.2.1.T Lourdesgrot in het kloosterhof

1.2.1F Woning rector  1.2.1G Lourdesgrot
1.2.1H Boerderij
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1.2.1I Slaapcellen

1.2.1.W Kloostermuur rondom de kloostertuin

1.2.1.U Het bakhuis in de kloostertuin
1.2.1.V Oude schets van het klooster. 

Voormalig schoolhuis is links in de tekening zichtbaar. 1.2.1.X  foto’s van de kloostertuin

1.2.1J Voormalig schoolhuis 1.2.1K Bakhuis1.2.1H Boerderij 1.2.1L Kloostertuin

1.2  ARCHITECTONISCHE WAARDE
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1.2.2.B foto links boven: 
Op repeterende wijze zijn 
de kruiskozijnen in de 
gevel aangebracht. Boven 
de zijentreedeur zijn de 
kozijnen achter het met-
selwerk weggewerkt

1.2.2  BOUWSTIJLEN
  BRABANTSE AMBACHTELIJKHEID GECOMBINEERD MET BAROK

1.2.2.C foto links onder: 
De rectorswoning is aan 
de kapel gekoppeld. de 
woning is pas later bij het 
gebouw toegevoegd en dat 
is duidelijk te zien aan de 
kozijnen en goothoogtes 

1.2.2.D foto rechts: Entree 
kapel in Barokke stijl

(bron: http://ckvuc-architectu-
ur.blogspot.nl/p/1-omgeving-

birgitinessenklooster.html)

1.2.2.A foto links: Ornament-
en zijn met name rondom 
deuren toegepast. Open 
ruimte in het siermetselwerk 
biedt plek voor een religieus 
beeldje
(foto: Harry van Schijndel)

Het Birgittinessenklooster beschikt niet over eenduidige stijlkenmerken die specifiek 

één bepaalde stijl vertegenwoordigen. Wanneer men goed naar het gebouw kijkt, 

wordt duidelijk dat er naast soberheid, barokke kenmerken waarneembaar zijn. 

Ondanks dat het gebouw meerdere malen is verbouwd en vergroot gedurende 

een eeuwenlange tijd, heeft het merendeel van het gebouw een overeenkomstige 

uitstraling. Afwijkingen zijn vooral te vinden in de detaillering van de kapel en de 

ornamenten. 

Het klooster bestaat voornamelijk uit een traditionele, ambachtelijke bouwstijl die 

destijds niet ongebruikelijk was voor kloostergebouwen in Brabant. Brabantse 

kloosters, en zo ook het Birgittinessenklooster in Uden, beschikken over een 

sobere uitstraling . Sobere neogotische ornamenten op een verder niet op gotische 

grondslagen ontworpen gebouw. Deze stijl wordt wel gesticht- of katholieke 

instituutstijl genoemd. 

“In 1739 voltooide men de driezijdig gesloten kapel met koepeltorentje. De 

lekeningang aan de noordzijde heeft een natuurstenen portaal in barokkevormgeving. 

Het kloostercomplex werd in 1843 verbouwd en in 1897 vergroot en gewijzigd naar 

plannen van P.J.H. Cuypers. Hij ontwierp waarschijnlijk ook de poort met tegeltableau 

die toegang geeft tot de kloosterhof. Inwendig heeft de kapel een koofplafond van 

stucwerk en composietpilasters. Op de nonnengalerij, ondersteund door toscaanse 

zuilen, bevinden zich 16de-eeuwse koorbanken. Hoofdaltaar en zijaltaren zijn 18de-

eeuws, evenals de preekstoel met geschilderde afbeeldingen van Christus en de vier 

kerkvaders en gesneden evangelistensymbolen. Het orgel heeft een kast uit 1757 en 

pijpwerk van F.C. Smits uit 1880 en 1912. Het interieur van het klooster heeft nog de 

originele balkenzolderingen. De spreekkamer bevat een 17de-eeuwse schouw met 

gebeeldhouwde wangen en een ijzeren haardplaat. De voormalige kloosterboerderij 

en één van de kloostervleugels doen nu dienst als museum voor religieuze kunst.” 

(www.dbnl.nl  Digitale Bilbiotheek voor de Nederlandse letteren)

In de 19e eeuw is het klooster en met name de kapel uitgebreid door de toenmalig 

zittende rijksbouwmeester Pierre Cuypers,  zijn zoon Jos Cuypers en architect Jan 

Stuyt.  Ook het interieur van de kerk werd aangepakt en rijkelijk gedecoreerd. Een 

bijzondere aanpassing was de deur aan de noord-oostzijde van de kapel, deze 

werd namelijk in tegenstelling tot de sobere uitstraling van de kapel als een sierlijk 

omlijste toegang verheven, wat meer weg heeft van een (neo)barokke stijl en dus niet 

bepaald sober is. Door deze combinatie kunnen met name bij de kapel spreken van 

eclecticisme. Eclecticisme, ofwel het combineren van verschillende bouwstijlen is iets 

wat in de architectuur niet uitzonderlijk is. 

Buitengevel 

De gebouwen zijn opgetrokken uit baksteen. Baksteen is en was een veelvoorkomend 

bouwmateriaal in Brabant. De bakstenen zijn in een kruisverband gelegd en zijn 

afgewerkt met een geknipte voeg. De waterslagen onder de ramen zijn eveneens uit 

baksteen opgetrokken. De gevel beschikt ter plaatse van de noordvleugel , de kapel 

en een deel van de kloostermuur eveneens aan de noordzijde over een 40 cm hoge 

plint. 

Vensters en deuren zijn grotendeels voorzien van wit geschilderde houten kruiskozijnen, 

kruisramen met kleine roedenverdeling en glas-in-lood. De kruiskozijnen zijn voorzien 

van een ramen met een kleinere vlakverdeling. Juist deze vlakverdeling verraad de 

hoge leeftijd van het gebouw. Vroeger was men namelijk niet in staat om grote glazen 

ruiten te maken. een oplossing doorvoor was het opdelen kleinere vlakken. De gevel 

is ter plaatsen van de entree voorzien van nissen waarachter het kozijn in de gevel 

is weggewerkt. 

dak

De balkenzoldering stamt uit de 17e en 18e eeuw. De zadeldaken werden bedekt met 

leien op de kapel en kruispannen op het slot en de boerderij. Een zadeldak afgewerkt 

met gegolfde holle dakpannen past bij de sobere bouwstijl. Functionaliteit had de 

voorkeur boven esthetisch verantwoord bouwen. 

Ornamenten

Hoewel het gebouw voornamelijk sober van uitstraling is, zijn er zo hier en daar 

ornamenten in de gevel verwerkt. met name boven de ingangen zijn beeldhouwwerken 

in de gevel geïntegreerd. De beelden hebben betrekking op religieuze uittingen en 

komen daarom vaak voor bij kerken en kloosters.

Conclusie hoofdstuk 1.2.2

Over het algemeen is het klooster in een sobere gesticht-of katholieke instituutstijl 

gebouwd. Het ontwerp was gericht op functionaliteit. Ornamenten kwamen weliswaar 

voor, maar slechts ter plaatsen van deuren. Rondom de kapel zijn invloeden van de 

Barokke bouwstijl zichtbaar. Met name bij de toegang naar de kapel sieren barokke 

verfraaiing de entree (foto onder). We spreken van eclecticisme wanneer meerdere 

bouwstijlen worden toegepast. Dat is bij het klooster het geval. 

 

 

DOOR DEZE COMBINATIE KUNNEN MET NAME BIJ DE KAPEL SPREKEN VAN ECLECTI-

CISME. ECLECTICISME, OFWEL HET COMBINEREN VAN VERSCHILLENDE BOUWSTIJLEN 

IS IETS WAT IN DE ARCHITECTUUR NIET UITZONDERLIJK IS. 
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door zware massieve bakstenen steunberen tegen gehouden (zie afbeelding). De muur aan de 

overige zijdes staat wel exact verticaal en is eveneens verstevigd, echter bestaan de steunberen 

hierbij uit verdikkingen van ongeveer 500mm breedt die slechts 100mm buiten de muur uitsteken. 

trapgewijs

De massa’s aan de noord-west zijde, ter plaatse van de hoofdentree van het klooster, geven 

een opbouwend karakter, met aan de buitenste zijde de laagste bouw van 5,6 meter bij de 

boerderijvleugel tot een meter of 9 bij de rectorswoning. Na deze eerste laag bebouwing volgt 

het voorhof en vervolgende de volgende iets hogere gelegen laag van het slot. (zie doorsnede 

boerderij). De opbouw van zuid-west naar noord-oost geeft eveneens een trapvorm (zie 

doorsnede slot), de muur begint met een hoogte van 3,2 meter gevolgd door de boerderij van 

8,6 meter,het klooster van 11 meter en helemaal achteraan de kapel van ongeveer 15 meter 

hoogte.

Kelder 

Niveauverschillen 

Het klooster is slechts enkele meters hoger dan de omliggende woonwijken en steekt daarom 

gevoelsmatig niet boven de andere uit. De kapel daarentegen is wel beduidend hoger dan de 

omiggende woonwijken maar wordt mede door het toedoen van hoge bomen en een open veld 

een behouden massa. De afscheiding tussen het klooster en de kapel is duidelijk zichtbaar door 

de afwijkende hoogtematen, daarnaast is de kapel in een beduidend andere stijl opgetrokken. 

Hoge ramen en een  donker grijs dak, in tegenstelling tot het keramische rode dak van het 

klooster. 

de kloostermuur

Het terrein wordt zeer duidelijk afgeschermd door een 3,2 meter hoge kloostermuur. De 

kloostermuur krijgt hierdoor een ogenschijnlijk zware massa wat naast zijn werking als fysieke 

afscheiding ook mentaal “statement’ afgeeft. De kloostermuur aan de zuid-west zijde beschikt 

over een afwijkende opbouw, de muur staat in zijn geheel schuin naar buiten hellend en wordt 
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1.2.3.A foto links genomen 
aan de zuidwest zijde 
met helemaal achterin de 
boerderij en rechts het 
klooster. 

De kloostermuur geeft het 
complex en haar tuin een 
compacte indruk. De oplo-
pende hoogtes van eerst 
de boerderij en, helemaal 
rechts, het klooster zijn 
zichtbaar. 

1.2.3.B doorsneden links: 
In de doorsneden wordt 
het niveauverschil duideli-
jk. De oplopende hoogte is 
duidelijk zichtbaar

1.2.3  VOLUMETRIE
  MASSA KLOOSTER EN OMGEVING

Het klooster staat als een cluster van massa’s in een open omgeving. Door de verdekte 

ligging in het groen en de redelijke afstand tussen het klooster en haar omliggende 

bebouwing wordt er door de passerende toeschouwer geen duidelijke vergelijking 

gemaakt tussen de massa van het klooster en de overige bebouwing. Het is juist de 

open ruimte rondom die het klooster zijn massieve karakter geven. Vooral de massa 

van de kloostermuur geeft het klooster en zijn terrein een compacte indruk. Door 

de trapgewijs oplopende hoogtes van bebouwing is het centraal gelegen slot goed 

zichtbaar en steekt er duidelijk als leidend volume bovenuit. 

1.2.3.C Volumes

Het kloostercomplex aan de Veghelsedijk in Uden is opgebouwd uit een cluster van 

los van elkaar opererende volumes. Wanneer we de verschillende massa van het 

gebouw loskoppelen zien we al snel dat massa en functie in het verleden goed zijn 

gekoppeld. Het slot dat duidelijk een vierkante kadervormig volume heeft  beschikt 

over een overeenkomstige doorsnede waar je deze ook neemt. Het slot heeft net als 

bij zijn functie en overwegend leidend karakter. De omliggende volumes zijn, op de 

kapel na, ondergeschikt aan die van het slot. 

De boerderij had vroeger ook een geheel eigen functie en wijkt slechts in de hoogte 

(2m) af van het slot. Deze 2 meter is echter wel voldoende om de boerderij als een op 

zichzelf staand geheel aan te merken.

De  enige plaats rondom het klooster waarbij het volume in complexiteit afwijkt van de 

andere is bij de rectorswoning . Hier geeft het volume, in tegenstelling tot de duidelijke 

en strake volumes rondom, een chaotische indruk. Door afwijkende maatvoering in 

het dak,in de gevel en raampartijen wordt de chaos veroorzaakt. 

over het algemeen zijn het zeer compacte volumes. Compact in de zin van het 

ontbreken van klein aanbouwen of inkepingen in het gebouw. De sobere bouwstijl en 

de krappe financiële status van de zusters in die tijd is hier waarschijnlijk de rede van. 

Tierelantijntjes en extra hoekjes zorgen immers vaak alleen maar voor extra materiaal 

en zijn daardoor duurder, het in de volksmond gebruikte ‘rechttoe rechtaan’ bouwen 

is vaak simpeler en arbeidsextensiever. De volumes zijn allemaal voorzien van een 

schuin dakvlak. Het dakvlak is,net als de gevel vlak, uitgevoerd zonder uitbouwen 

als torentjes of dakkapellen. Aleen schoorstenen onderbreken de vlakte van het dak.

Het museum

 In 1974 werd het museum voor religeuze kunst in het klooster opgenomen. Dit zorgde 

voor een interne verbouwing en een extra volume aan de zijde van de kruidentuin. 

Het is duidelijk zichtbaar dat deze massa er later bij is gekomen (afbeelding 1.2.3.C, 

rechtsboven). De massa maakt weliswaar gebruik van overeenkomstige materialen 

maar maakt een lichte onderscheiding in vorm. De dakhelling is flauwer en de 

dakrand komt veruit lager uit dan het laagste punt van het aangrenzende klooster. De 

massa lijkt erg gemakkelijk aan het gebouw toegevoegd. Door de mix van contrast 

en overeenkomst doet het afbreuk op het orginele karakter van het gebouw. De 

ontwerper had een keuze moeten maken tussen contrast en overeenkomst.

1.2.3.C volumes rechts: 
Het kloostercomplex is 

opgebouwd uit verschillen-
de volumes die bij het slot 
samenkomen en over het 
algemeen ondergeschikt 

aan het slot gekoppeld zijn. 
Alleen de kapel beschikt 

over een massa die het slot  
overtreft, en dan met name 

in hoogte.

Conclusie hoofdstuk 1.2.3

De volumes van het klooster varieren onderling met name in hoogte. Het is 

meteen duidelijk dat ieder volume een eigen functie bezit. De volumes hebben 

overeenkomsten op het gebied van vlakheid. De volumes beschikken namelijk niet 

over uitbouwtjes of inwendige hoekjes. Dit aspect heeft betrekking op de sobere 

bouwstijl die is gehanteerd. 

Het volume dat er later door het museum is aangeplaatst past niet bij het klooster. Bij 

herbestemming kan worden gedacht aan het verwijderen van dit volume. verwijdering 

kan zorgt daarnaast voor daglicht binnen het donkere boerderijgedeelte. 
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Plattegrond begane grondvloer
B01_Pandhof (toegankelijk zusters)

B02_Voorhof 

B03_Kruidentuin (t.b.v. museum)

B04_Kloostertuin (t.b.v. zusters)

functies museum

M01_Entree museum (balie, kassa en informatie)

M02_Expositieuimte natuur, cultuur en religie

M03_Garderobe

M04_(invalide) Toiletten museum

M05_Koffiecorner

M06_Administratie

M07_Bibliotheek

M08_Expo. abdij, kloosterleven, middeleeuwen en barok

M09_opslag

M10_Trap en lift naar kelder (Expo. natuur, cultuur en religie)

functies klooster

K01_Portaal slot

K02_Kloostergang

K03_Kloostergallerij

K04_Zitkamer

K05_Administratie

K06_Kluis

K07_Ruimtes t.b.v. Gastenhuis

K08_Zitkamer

K09_Entreehal gastenhuis

K10_Spreekkamer

K11_Refter

K12_Keuken

K13_Spoelkeuken

K14_Provisie

K15_Toiletten (links)

K16_Woongedeelte abdis

K17_Wasruimtes

K18_Opslag

K19_Stalling

functies religie

R01_Entree rectorwoning

R02_Woonkamer

R03_Sacristie

R04_Opslag kapel

R05_Kapel

R06_Opslag kapel

R07_Bijsacristie

R08_Opslag bloemen en planten

M01

M07

M05

M02

M02

M02

M04

M08

M08

M08

M08

M08
M08

M08 M08 M09

M06

M03

M10

B03B01

B02

K03K11

K12

K16

K02

K14

K14

K15

K13

K17K17

K04
K05

K06

K04 K01

K02

R07
R08

R06

R05

R03
R02

R01

R04

K08

K07

K10K09

K18

K19
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1.2.4  PROGRAMMA EN ORGANISATIE 
  PLATTEGRONDEN

1.2.4.A Plattegrond links:
begane grondvloer klooster 
in de huidige situatie. 
Ruimteaanduiding weerge-
geven.

1.2.4.B Plattegrond  rechts:
organisatie, met blauw zijn 
verbindingsgangen gemar-

keerd en de trappen zijn 
met rood gemarkeerd.

Het kloostergebouw bestond, voor de komst van het museum, uit geclusterde 

volumes die ieder een specifiek doel diende. De boerderij was voor de boer en zijn 

gezin. Er was in de boerderij plek voor vee en oogsten van gewassen. De kapel nam 

voornamelijk de religieuze functies op zich en het gastenhuis verzorgde gasten die 

het klooster bezochten. De woning aan de kapel bood huisvesting voor de rector. 

Al deze doelen gezamenlijk waren erop gericht om het onafhankelijke leven van de 

zusters binnen het slot mogelijk te maken.  

Vandaag de dag zijn deze functies grotendeels verandert. Vooral het museum bracht 

in 1974 een compleet nieuwe functie binnen de kloostermuren. De locatie van het 

museum in de voormalige boerderij heeft voornamelijk te maken met de leegstand 

hiervan, veroorzaakt door de veranderde maatschappij. Zelfvoorzienend boeren op 

eigen grond is iets van vroeger, het was vele malen goedkoper om zelf voor groente 

en vlees te zorgen. Voedingswaren worden in de huidige situatie aangeleverd door 

vrijwilligers die de zusters helpen om het contemplatieve leven vol te houden. 

Begane grond slot (paars)

Op de begane grond van het huidige slot (paars in plattegrond) vinden we de ruimtes 

die het dagelijkse leven van de zusters invulling geven.  De kamers zijn verbonden 

met een kloostergang die in de noordoost vleugel voorzien is van een extra brede 

gang, dat wordt ook wel de kloostergallerij  (K03) genoemd (zie typologie klooster).

Bijzonder aan een klooster van een contemplatieve orde is de wijze waarop een 

buitenstaander het klooster betreed. Bij binnenkomst van het slot komt de bezoeker 

in een voorportaal (K01) dat aan de kloostergang grenst. Tussen de kloostergang 

en het portaal staat een houten wand die voorzien is van een draaiend doorgeefluik. 

Bezoekers die iets af komen leveren komen op die manier niet in oogcontact met de 

zusters. 

Het gastenhuis (K7-K10) dat over een aparte ingang (K09) beschikt kan ook van 

binnenuit worden benaderd. Op die manier kunnen de zusters het gastenhuis 

betreden zonder dat zij naar buiten moeten. Het gastenhuis beschikt daarom, 

naast de gebruikelijke kamers als een slaapkamer, badkamer en zitkamer, over een 

spreekkamer. Het gastenhuis werd vooral bezocht door familie en mensen die steun 

zochten in het geloof.

De grootste kamer binnen het slot is de refter (eetkamer). De refter neemt samen 

met de keuken vrijwel de gehele noordoostelijke vleugel in beslag.  Opvallend is de 

minimale grootte van de zitkamer (K04). Door het strakke religieuze schema van de 

zusters hebben zij niet veel vrije tijd over om in een kamer te gaan zitten. De geringe 

pauzes die ze overdag hebben worden in de refter gehouden. Aan de refter grenst 

de keuken (K12), spoelkeuken (K13) en verschillende voorraad ruimtes (o.a.K14). 

De ruimtes zijn zodanig gekoppeld dat er een logische routing is ontstaan bij het 

bereiden en opdienen van het eten, voorraad is dicht bij de keuken en de keuken is 

dicht bij de refter. In de zuidoostelijke vleugel waren vroeger de wasruimtes (K17).  

Ter plaatse van de ingang van het complex staat een gebouw dat gebruikt wordt als 

stalling (K19). 

Begane grond  museum (grijs)

Het museum bevindt zich, zoals al eerder is aangegeven, in de boerderij, in een 

deel van de zuidoostelijke vleugel en in de zuidwestelijke vleugel. De zuidwestelijke 

vleugel wordt door de zusters de ‘nieuwe vleugel’ genoemd. Hoewel de vleugel 

inmiddels meer dan 100 jaar (19e eeuw) oud is blijft de bijnaam bestaan. De entree 

van het museum (M01) is pas later aan het museum toegevoegd. De bezoeker kan 

hier direct met de lift of trap naar de kelder of naar de garderobe in de oude boerderij. 

Vervolgens komt de bezoeker in de grote expositieruimte (M02). Vanuit deze centrale 

ruimte kan de bezoeker in noordwestelijke richting naar de koffiecorner of hun weg 

vervolgen naar de kloostervleugels in zuidoostelijke richting. Het museum beschikt 

niet over een doorgaande routing, hierdoor komt de bezoeker tweemaal in dezelfde 

ruimte terecht. Bij de komst van het museum is er een nieuwe toiletgroep en een 

compleet nieuwe aanbouw tussen de boerderij en de kloostervleugel geplaatst. De 

aanbouw dient als expositieruimte en zorgt ervoor dat het museum extra ruimte krijgt 

om de routing niet via de noordwestelijke vleugel (Gastenhuis) te laten verlopen. Dit 

wordt namelijk nog steeds gebruikt door de zusters. 

Begane grond religie (groen)

De woning van de rector is kleinschalig opgezet en beschikt over een entree die 

uitkomt op het voorhof. Op de begane grond bevinden zich de woonkamer, toilet en 

een tuinkamer. Direct aan de woonkamer grenst de sacristie (R03) waar de rector 

zich voor kan bereiden op zijn religieuze activiteiten. De kapel beschikt over slechts 

1 ingang voor bezoekers van buitenaf en over een aparte ingang vanuit het slot. Dit 

is niet waar de zuster de kapel betreden, dat gebeurt namelijk op de verdieping. 

Nabij het slot bevindt zich de bijsacrestie en een ruimte waar de bloemen en planten 

worden opgeslagen. 

1.2.4.C organisatie 

Het gebouw beschikt over een organisatie die typerend is voor kloosters. De ruimtes 

zijn gekoppeld met kloostergangen die rond het pandhof een doorgaande route 

vormt. vanuit het slot kan de zuster via vier trappen naar de verdieping. twee brede 

trappen in de ‘nieuwe vleugel’ en de hoek nabij de kapel. Een trap vanuit de abdis 

woning (K16) en een trap vanuit het gastenhuis. Het museum beschikt over 1 trap die 

naar de zolder gaat en de rectorswoning beschikt eveneens over 1 trap die naar de 

verdieping gaat. 
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Plattegrond verdieping

functies museum

M11_zolder museum (opslag)

functies klooster

K20_Kapittelzaal

K21_Badkamer

K22_Ziekenkamer

K23_Repetitiezaal zangkoor

K24_Logeerkamer

K25_Gang

K26_Slaapcellen

K27_Lingerie kamer

K28_Noviciaat

K29_Bergkamer

K30_Magazijn

K31_Boekbinderij

K32_Werkkamer

K33_Toilletten

K34_Zusterkoor

K35_Badkamer en toilet

KR36_Biechtkamer (toegang rector)

functies religie

R10_Slaapkamer rector

R11_Slaapkamer dienstbode

R12_Badkamer

R13_Vide kapel

K25

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K26

K20

KR36

R11

R10
R13 R

12

K34

K35

K22

K23
K21

K24

K22 K25

K25

K25

K
25

K24 K24

M11

K22

K29K21K31K32 K32

K30 K
30

K
30

K30 K27

K26

K26

K26 K26K26K26

K28

K16
K16

K16

K33
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1.2.4.D plattegronden rechts
in het paars wordt het 

gedeelte gemarkeerd dat als 
slot fungeert. De plattegrond 
geeft de oude en de nieuwe 

situatie aan.

De bovenstaande plattegrond geeft de huidige situatie weer van het slot in het klooster. Het slot 
is met  paars gemarkeert. In de afbeelding is de invloed van het museum op het slot duidelijk 
zichtbaar. 

De bovenstaande plattegrond geeft de oude situatie weer an het slot in het klooster. Het slot ismet  
paars gemarkeert. In de oude situatie beschikt het slot over de typerende vierkante koppeling. 

De bovenstaande plattegrond geeft de oude situatie weer an het slot op de verdieping Het slot  is 
met  paars gemarkeert. Alleen op de verdieping is de situatie onveranderd gebleven. 

verdieping slot (paars linker pagina)

Het slot op de verdieping beschikt nog over zijn oorspronkelijke vorm. De functies 

zijn zeer divers. In het algemeen zijn het functies die arbeids-of zorg gerelateerd 

zijn. De verdieping van het slot bestaat voor een groot gedeelte uit slaapcellen. De 

ruimtes zijn net als op de begane grond verbonden met een gang. De gang op de 

verdieping ligt, in tegenstelling tot de begane grond, grotendeels niet direct aan het 

pandhof maar centraal in het gebouw met aan weerszijde de ruimtes. In de oudste, 

noordwestelijke gelegen, vleugel van het slot loopt de routing door ruimtes die 

gebruikt worden voor andere doeleinden. Een kamer voor zieken (K22) onderbreekt 

hier de doorgaande gang. De vleugel is hier smaller dan op de begane grond. In de 

noordoostelijke en de zuidwestelijke vleugel bevinden zich voornamelijk slaapcellen. 

De zuidoostelijke vleugel herbergt daarentegen meerdere functies. Tussen enkele 

slaapcellen bevindt zich het Noviciaat (K28). In het Noviciaat werden de novicen 

onderwezen en klaargestoomd voor het religieuze bestaan. Novicen waren nieuwe 

kloosterlingen die een verplichte proeftijd doormaakte voordat zij hun tijdelijke 

geloften mochten afleggen. 

Nabij het Noviciaat bevindt zich de boekbinderij (K31) tezamen met enkele ruimtes 

die dienen als magazijn. In het gehele gebouw zijn slechts 3 badkamers (K21, K35). 

Toiletten zijn eveneens in geringe mate aanwezig, twee in de zuidelijke hoek (K33) 

en één in het gastenhuis (K35). Het grote zusterkoor (K34) dat tot de kapel behoort 

is direct met het slot verbonden. De zusters mogen enkel het zusterkoor in de kapel 

niet betreden. De zusters kunnen hier via een eigen ingang de kapel betreden en 

gescheiden van de Udenaren de kapel gebruiken. Het zusterkoor neemt een groot 

deel van de kapel in beslag. 

verdieping museum (grijs)

Het museum bevindt zich vrijwel alleen op de begane grondvloer. Op de verdieping 

is er een smalle werkruimte. Via de werkruimte kan men met een trapje naar de één 

meter hoger gelegen zoldervloer van de boerderij. Op de zoldervloer wordt kunst van 

het museum opgeslagen. Een grotere geconditioneerde opslagruimte bevindt zich 

in de kelder.  

verdieping religie (groen)

Op de verdieping van de rectorwoning bevinden zich de slaapkamer, badkamer en 

een slaapkamer voor de dienstbode. De rector kan indien nodig het koor aan de 

voorzijde betreden. Op de grens tussen de rectorwoning en het slot vindt men de 

biechtkamer (KR36). Omdat de biechtvader het slot niet mag betreden en de zusters 

het slot niet mogen verlaten bevindt de biechtkamer zich precies op de grens van 

deze twee gebieden. 

zoldervloer

De zolder van het klooster is grotendeels leeg. enkel een groot houten vat vult de 

leegte van de zolder in. het vat diende vroeger als waterreservoir maar werd onnodig 

bij de komst van het waterleiding netwerk. 

kelder

Onder het maaiveld ten zuiden van het museum is in de jaren 80 van de vorige eeuw 

een kelder gerealiseerd. De kelder doet dienst als expositieruimte en opslag. De 

opslag is geconditioneerd en beslaat een groot deel van de kelder. De expositieruimte 

is opgedeeld in twee delen en zijn ruim en open. Tussen de twee expositieruimtes 

door staat een dichte wand. 

Er komt geen daglicht in de kelder. Kunstmatige verlichting zorgt voor het nodige 

zicht. Via de trap en de lift bij de entree (M01) kan de bezoeker de kelder betreden.  

Er is een vluchttrap aanwezig die aan de bovenzijde met een luik afgeschermd is.

Conclusie hoofdstuk 1.2.4

De plattegrond van het klooster is opgedeeld in ruimtes die het zelfvoorzienende 

leven van de zuster mogelijk maakten. De ruimtes zijn exact afgesteld op de functie 

die de ruimte had. Bij een herbestemming zal het moeilijk zijn om deze indeling te 

behouden. 

1.2.4.E Plattegrond verdie-
ping klooster in de huidige 
situatie. Ruimteaanduiding 
weergegeven.
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1.3.1..A/D Benadering per auto

De autosnelweg A50 passeert Uden aan de oostzijde. De A50 vormt in grote lijnen 

een verbindingsroute tussen de steden Eindhoven en Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn, 

Zwolle.  Lokaal verkeer gebruikt de A50 voornamelijk als verbinding tussen het zuidelijk 

gelegen Veghel en het Noordelijk gelegen Oss. Verkeer dat via de A50 het centrum 

van Uden probeert te bereiken heeft 2 mogelijke afslagen. Verkeer vanuit het zuiden 

zal afslag Uden zuid nemen welke uitkomt op de Lippstadt singel, verkeer vanuit het 

noorden zal afslag Uden noord nemen welke uitkomt op de Rondweg. De zuidelijke 

afslag Lippstadt singel wordt vanuit de zuid-oostelijke richting voornamelijk gebruikt 

door verkeer dat niet alleen vanuit Uden, maar ook de nabij gelegen dorpen Volkel, 

Boekel, Odilliapeel en Erp de A50 probeert te bereiken.  Direct na A50 afslag zuid  

op de Lippstadt singel kan men linksaf de Wilhelminastraat in. De Wilhelminastraat  

ligt ten zuiden van het klooster en vormt een directe verbinding tussen de Lippstadt 

singel (rondweg Uden) en de centrumring.  Door deze belangrijke verbinding is 
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de Wilhelminastraat een druk bezochte route. De Wilhelminastraat biedt over haar 

gehele lengte de gebruiker de mogelijkheid om het klooster te bezichtigen.  Aan 

de noordzijde van het klooster ligt de Veghelsedijk. De Veghelsedijk is de oude 

hoofdroute van Uden naar Veghel, en andersom. Het autoverkeer op de Veghelsedijk 

is sterk afgenomen toen de A50 kwam. De meest logische doorgang werd verlegd 

naar de Wilhelminastraat. De foto1.2.2.C van de Veghelsedijk onderaan de pagina, is 

in zuidelijke richting genomen.

 

1.3.1.B Benadering per fiets/voet

Het fiets en voetverkeer volgt een andere route dan het autoverkeer. De hoofdfietsroute 

tussen Veghel en Uden gaat vanuit het centrum over een deel van de Veghelsedijk, 

waaraan de ingang van het klooster is gevestigd, en draait vlak voor het klooster 

rechts de woonwijk in (dik gedrukte oranje stippellijn). Hier kunnen de fietsers na een 

paar honderd meter via een fietsbrug de Lippstadt singel (rondweg Uden) passeren. 

Omdat er richting Veghel slechts een 3-tal oversteekplaatsen zijn worden deze druk 

bezocht. Met name van de oversteekplaats nabij het klooster wordt in grote mate 

gebruik van gemaakt. 

De fietser heeft vanaf deze hoofdroute, vanaf de afslag van de Veghelsedijk de 

woonwijk in, een goed uitzicht op het klooster. Door het speelveld aan de noordzijde 

van het klooster kan de fietser over een afstand van 100 meter het klooster bezichtigen. 

De overige fiets routes rondom het klooster worden met name door Udenaren 

gebruikt. De vervolgroute over de Veghelsedijk wordt door fietsers het minst zwaar 

belast omdat het niet naar een specifiek doel leidt. 

Wandelaars gebruiken dezelfde routes als de fietsers. Omdat de routes naar het 

buitengebied leiden waar veel gedaan wordt aan het behoud van het Leijgraafdal 

(natuurgebied) wordt er ook door wandelaars veel gebruik van gemaakt. Daarnaast 

worden de wandelroutes in toenemende mate gebruikt door hardlopers. Het zeer 

nabij gelegen (binnen de bebouwde kom)  natuurgebied/park aan de zuidzijde van 

het klooster trekt de natuurliefhebbers en hondeneigenaren naar dit deel van Uden. 

1.3.1.A plattegronden links: 
de meest gebruikte routes 
van het autoverkeer rondom 
Uden. Het paarse vlak geeft 
de centrumring weer. Het wit 
gemarkeerde vlak wordt op 
de rechterpagina uitvergroot.
(bron: google maps)

1.3.1  CONTEXT
  POSITIONERING, OMGEVINGSKENMERKEN

DE WILHELMINASTRAAT IS EEN BELANG-

RIJKE VERKEERSROUTE VAN EN NAAR HET 

CENTRUM VAN UDEN

1.3.1.B afbeelding uiterst 
rechts: fietsroutes rondom het 

klooster. De dikgedrukte oranje 
stippellijn geeft de drukst be-

zochte fietsroute weer.  

1.3.1.C foto rechts: 
aanzicht op de veghelse dijk, 

kijkend in de richting van 
Veghel (zuiden). Op de achter-
grond is het klooster zichtbaar

1.3.1.D afbeelding rechts: 
autoverkeer van en naar het 
centrum van Uden passeerd 
het klooster voornamelijk aan 

de zuidelijke zijde.
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1.3.1.F Openbaar groen

Het klooster ligt, ondanks de nabijheid van het centrum, in een relatief groene 

omgeving. Het beschikt over een eigen kloostertuin binnen de kloostermuren, en 

buiten de muren over een grasveld aan de noord-oostzijde en de zuid-westzijde. 

Tegenover de ingang van het klooster is een speelweide met enkele speeltoestellen 

bedoeld voor de jeugd van de omringende woonwijken. 

Iets verder ten zuiden van het klooster, naast het grasveld, heeft de gemeente 

onlangs natuurpark ’Stadsweide’ verwezenlijkt. Dit natuurgebied ligt op een 

bijzondere geologische scheidingslijn, namelijk de peelrandbreuk. De peelrandbreuk 

passeert Uden aan de zuid-westzijde en heeft als eigenschap dat het een relatief 

grote overgang in  hoogte veroorzaakt (+/- 4-5 meter). Dit hoogte-verschil is in het 

landschap goed merkbaar, ook de weg naar het klooster loopt hierdoor omhoog 

zodat het klooster nog prominenter in het uitzicht wordt weergegeven. 

Het groen rondom het klooster trekt wandelaars die van de bijzondere natuur willen 

genieten, hondenbezitters en kinderen die gebruik maken van de speelweide.  Op 
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ongeveer een kilometer van het klooster ligt een nog groter natuurgebied genaamd 

het Leijgraafdal. Rondom rivier de leijgraaf maakt de gemeente Uden ecologische 

zones waar de natuur zijn gang mag gaan. Er zijn plekken waar bezoekers kunnen 

wandelen, soms voorzien van de nodige zitplaatsen. Via de fietsbrug over de 

Lipstadsingel is het natuurgebied bereikbaar. De vrije ligging van het klooster te 

midden van de landerijen is nu nog zichtbaar. De grote groene ruimte om het complex  

is een karakteritiek onderdeel van het klooster. 

1.3.1.E Woonfuncties (zie 1.3.1.E)

In de nabije omgeving van het klooster bevinden zich voornamelijk woonwijken. Het 

centrum van Uden is nabij en ligt op slechts een paar honderd meter van het klooster.  

De ruim opgezette woonwijken ten noorden van het klooster bestaan voornamelijk uit 

twee-onder-één-kap, bungalows en vrijstaande woningen. De wijken aan de zuidzijde 

zijn kleinschaliger opgezet met rijwoningen en 2-3 laags appartements-gebouwen. 

Ten oosten van het klooster staan flats. Bij de bouw van de flats was er commotie 

omtrent het uitzicht dat de flats hadden.  De twee flats nabij het klooster konden, tot 

ongenoegen van de zusters, direct in de kloostertuin kijken. Om deze rede werden 

in de kloostertuin door de gemeente, na voltooiing van de flats, extra hoge bomen 

geplaatst.

Het centrum begint weliswaar dichtbij het klooster, in het verlengde van de 

Veghelsedijk welke voor het klooster door loopt, maar wordt duidelijk compacter 

wanneer men richting het oosten gaat.  De horeca (blauw) die zich nabij het klooster 

aan de rand van het centrum bevinden richten zich met name op het avond/

nacht leven, lunchmogelijkheden zijn schaars nabij het klooster. Uden wordt door 

zijn omgeving als bourgondisch gezien en beschikt over talrijke restaurants. De 

detailhandel (rood) in het centrum is zeer gevarieerd, de meest voorkomende typen 

zijn (sport)kledingwinkels en winkels met woonartikelen.   

Conclusie hoofdstuk 1.3.1

Benadering per auto

De hoge verkeersbelasting van de Wilhelminastraat ten zuiden van het klooster 

kan van invloed zijn op de bekendheid van het museum. Vrijwel direct na de afslag 

A50-Lippstadt singel krijgt de automobilist uitzicht tot het klooster. De huidige vrijwel 

onzichtbare ingang van het museum heeft mogelijk bewezen dat het geen duidelijke 

impuls afgeeft naar de passerende groep automobilist. De matige bezoekersopkomst 

is hier mogelijk bewijs van. 

Benadering per fiets/voet

Fietsverkeer dat vanuit Veghel het centrum van Uden benaderd krijgt een kort zicht 

op het klooster. Omdat het museum in het nieuwe plan meer bezoekers moet trekken 

is het van belang dat deze hoofdfietsroute  een indicatie krijgt van een museum. Het 

huidige plan geeft hier geen enkel signaal voor af. 

Door de aanwezigheid van een klein park/natuurgebied gebruiken wandelaars 

de routes rondom het klooster intensief.  Het veld tussen het klooster en het park/

natuurgebied staat momenteel leeg en zou zeer geschikt zijn ten dienst van de 

wandelaars te geëxploiteerd te worden. Mogelijk zou een lunch-café wandelaars én 

fietsers binnen de muren van het klooster lokken.

Groen

Het klooster bevindt zich in het midden van groene velden die deels een bijzondere rol 

vertegenwoordigen. Dit geeft de omgeving een ruime en ontspannen beleving. Deze 

groene beleving is bijzonder zo dicht bij het centrum en geeft Uden bij benadering 

tot vlak bij het centrum een zeer groene indruk. Dit groene karakter moet behouden 

blijven en mogelijk verder uitgewerkt worden, de grasgronden zouden bijvoorbeeld  

als wandelpark kunnen fungeren, met mogelijke toegang tot de kloostertuin. De 

educatieve waarde van het klooster zou daarmee beter tot uiting komen. Functies als 

wonen, verblijven of  herstellen passen goed in deze omgeving.

Woonfuncties

De omliggende bebouwing van het klooster bestaat voornamelijk uit woonfuncties. 

Het centrum met horeca ligt nabij. Mogelijke nieuwe functies zijn daarom wonen, 

verblijven (hotel) omdat deze bij de directe omgeving passen. Een kantoor gebouw 

past minder in de omgeving maar zou mogelijk zijn indien de gebruiker financieel 

bereid is extra te betalen per m2 vloeroppervlak. Een winkelfunctie zou mogelijk 

slecht bezocht worden door de geringe afstand en de onzichtbaarheid vanuit het 

centrum. Dergelijke functies zouden lijnrecht tegenover het oorspronkelijke karakter 

van het gebouw staan en daarmee karakteristiek en emotioneel onjuist zijn. 

1.3.1.E plattegrond 
links: functiekaart van 
het gebied rondom het 
klooster. Er bevindt zich 
voornamelijk woningbouw 
(groen) rondom het kloost-
er. Overige functies zijn 
detailhandel (rood), horeca 
(blauw),kantoor (grijs) en 
religie (olijfgroen) .
 

1.3.1  CONTEXT
  POSITIONERING, OMGEVINGSKENMERKEN

1.3.1.F afbeelding rechts: 
kaart van het openbare 

groen. Rondom het klooster 
bevindt zich redelijk veel 

groen. De vrije ruimte rondom 
het klooster behoort tot éém 

vam de  karakteristieken.   

DE PEELRANDBREUK PASSEERT UDEN 

AAN DE ZUID-WESTZIJDE EN HEEFT ALS EI-

GENSCHAP DAT HET EEN RELATIEF GROTE 

OVERGANG IN  HOOGTE VEROORZAAKT.
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1.3.2  AANZICHTEN
  ONTLEDEN VAN EEN MONUMENTAAL AANZICHT

Zoals al eerder in het onderzoek is aangegeven speelt de emotionele waarde een 

belangrijke rol van betekening bij het herbestemmen. In dit hoofdstuk lichten we het 

belangrijkste aanzicht uit zodat duidelijk wordt hoe de karakteristieke uitstraling vorm 

gegeven wordt. Fotomateriaal van de overige aanzichten worden op de rechterpagina 

weergegeven.

Veruit het meest aanschouwde aanzicht is de zuidzijde van het klooster. De grote 

open vlakte aan de voorzijde is er altijd al geweest, een willekeurige bezoeker van 

Uden kan daarom het klooster niet zijn ontgaan. Door het aanzicht van het klooster 

te ontleden in onderdelen weten we waar we als projectontwikkelaar beslist geen 

1.3.2. A foto links: 
aanzicht vanaf het 
zuiden

1. de kloostermuur 

2. de boerderij

3. het slot

4. de kapel en kerktoren

aanpassingen mogen doen.   

1. De kloostermuur bepaald, door zijn hoogte van 3,20m en zijn massieve indruk, het 

gesloten karakter van vrijwel het gehele klooster. 

Het gesloten karakter hoort bij orde die in het klooster. is gehuisvest en past daarom 

goed bij het gebouw. Een gebouw voor de muur plaatsen zou deze karaktertrek laten 

vervagen.

2.  De boerderij ligt in de bosjes verscholen aan de rand van het complex. De boerderij 

wijkt af in hoogte en in repetitie. Waar de kloostermuur met zijn steunberen en het 

slot met haar vele ramen een repeterende gebeurtenis kennen beschikt de boerderij 

slechts over 2 dichtgemetselde schuurdeuren. 

3. Het slot kijkt verscholen over de hoge kloostermuur naar buiten. Het misterieuze 

karakter van de zusters wordt hier door het gebouw na gespeeld. het slot geeft orde 

door repetitie en ambacht door bouwtechniek.   

4. De kapel en de kertorens zijn volumes die beleving aan het aanzicht bijdragen. 

De kapel versterkt het klooster zijn religieuze  karakter, een kapel wijst immers op 

geloofsuiting. 

Uit het aanzicht blijkt dat de boerderij de minste rol van betekenis met zich meedraagt. 

Bij het herbestemmen kan hier rekening mee worden gehouden.

Conclusie hoofdstuk 1.2.5

Het aanzicht op het klooster aan de zuid-west zijde is het meest bepalend gebleken. 

De hoofdverkeerroute heeft zicht op dit deel van het klooster. Bij het herbestemmen 

kan aan deze zijde de aandacht van de passant worden getrokken. Wanneer we dit 

aanzicht ontleden constateren we een zwakere bijdrage van het boerderij gedeelte. 

Een mogelijke nieuwe ingang (zie hfst.4.1 PVE) zou het best voor de boerderij kunnen 

worden geplaatst, zonder dat het monumentale aanzicht dermate wordt verstoord dat 

het zijn kracht verliest. 

aanzicht vo de zuid-oost zijde

aanzicht op de zuid zijde aanzicht op de noord-oost zijde aanzicht op de noord-oost zijde

aanzicht op de noord zijde

ook hier heeft de klooster-
muur een prominente rol 
van betekenis

1.3.2.B foto rechts:
fotomateriaal van de aan-

zichten op het klooster
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dichtzetten van de voegen aan de binnenzijde met kalkmortel (gemengd met koehaar). 

Dit vormde tevens een brandveiliger methode. Het aanbrengen van dakbeschot vond 

in de 18de eeuw steeds meer ingang. Linksdekkende Hollandse pannen raakten na 

de introductie van het dakbeschot in onbruik.” (Perfectkeur,http://www.perfectbouw.nl/

Kennisbank/pannendaken_historisch.htm)

Plavuizen

De vloer van de kloostergang is belegd met plavuizen. Een plavuis een een vierkante 

vloertegel, gemaakt van gebakken klei of porseleinaarde. De plavuizen zijn hard 

en komen in meerdere kleuren voor. De kleur is, net als bij baksteen, bepaald door 

de kleur van de grondstof en de manier waarop het gebakken is. De plavuizen zijn 

meestal niet zo groot, oude plavuizen zijn ongeveer 90 x 90 mm. In het klooster zijn de 

plavuizen ongeveer 150 x 150. De plavuizen zijn gepaard aangebracht. Dat wil zeggen 

dat ze om-en-om zijn gelegd, in de kleuren geel en zwart/grijs.  

Originaliteit 

Materialen hebben invloed op het karakter van het gebouw, ze geven het gebouw 

zijn kleur en structuur/reliëf. Veel materialen die bij het klooster zijn gebruikt zijn 

nog origineel. Door het duurzame (levensduur) karakter van de materialen zien veel 

materialen zoals de bakstenen er nog goed uit. Natuurlijk zijn er ook materialen die 

niet eeuwenlang weerstand kunnen bieden tegen de weersinvloeden. De kozijnen zijn 

bijvoorbeeld al eens vernieuw. 

Sommige materialen, zoals de plavuizen in de kloostergang, zijn door jarenlang gebruik 

mooi in elkaar geslepen. Bij een nieuwe vloer kan dit effect moeilijk na te bootsen zijn. 

Een ander belangrijke eigenschap van de materialen is de schaarste. Dakpannen als 

de oud Hollandse dakpan worden niet meer op een dergelijke ambachtelijke manier 

gemaakt en zijn daarom zeer duur in aanschaf. 

Conclusie hoofdstuk 1.4.1

De materialen die bij het klooster zijn gebruikt werden niet ver van het klooster gemaakt. 

De vele kleiproducten waren afkomstig uit de riviergebieden rondom de Maas of de 

Waal. Bij de herbestemming moet worden geprobeerd om de originele materialen 

zo veel mogelijk te behouden. De materialen zijn zeer karakteristiek en hebben een 

historische waarde.  De plavuizen op de begane grondvloer zijn zeer bijzonder en 

moeten behouden blijven. 

1.4  BOUWTECHNISCHE WAARDE

1.4.1  MATERIALISATIE
  

De materialen die gebruikt zijn bij het bouwen van het klooster zijn typerend voor de 

streek waarin het klooster staat. Ten tijden van de oprichting en uitbreidingen van 

het gebouw waren uit klei vervaardigde materialen zeer populair. De productie van 

bakstenen in Brabant nam in de 18e eeuw toe. Met name de rode baksteen werd 

een veelgebruikt bouwmateriaal. Bakstenen werden van oorsprong benoemd naar 

de plaats van herkomst, bijvoorbeeld waalsteen, afkomstig uit de omgeving van de 

rivier de Waal.  De klei diende echter niet alleen als basisproduct voor bakstenen, 

dakpannen en tegelwerk werden eveneens vervaardigd door het klei in de juiste vorm 

te drogen en vervolgens te bakken.

Rode bakstenen

De gevel bestaat uit een massieve bakstenen structuur. Er is bij het  kloosterslot voor 

één type baksteen gekozen. Dat is bij de kloostermuur wel anders. Daar zijn minstens 

8 verschillende soorten baksteen gebruikt in de kloostermuur. de bakstenen werden in 

een eigen oven in de kloostertuin gebakken en verwerkt in de muur. Het formaat varieert 

van kloostermoppen (ongeveer 80-100 mm hoog bij 300 mm lang) tot waalformaat 

(50mm hoog en 210 mm lang)De kwaliteit van de bakstenen is nog steeds prima. De 

geknipte voegen hebben meer last gehad van de jarenlange belasting door weer en 

wind. Deze zijn echter enkele jaren geleden vervangen voor nieuwe. Het bouwen van 

de muur was destijds een immens karwei. Bij de restauratie van de oude kloostermuur 

een paar jaar geleden werden oude technieken gebruikt, zoals het metselen met veel 

kalk. De stenen zijn destijds in een ter plaatse aangelegde veldoven gebakken.

Niet alleen de gevels zijn van baksteen gemaakt, ook de binnenmuren zijn opgetrokken 

uit bakstenen. 

holle dakpannen 

Het dak is afgewerkt met gegolfde holle pannen, wat ook wel de oud Hollandse 

dakpan wordt genoemd. de Hollandse pan enkel dekkend. Daardoor was de pan ook 

goedkoper, men had minder grondstoffen nodig. “Tot in de 18de eeuw lagen holle 

pannen op de onbeschoten kap. Ze hingen met hun nok aan horizontale panlatten die 

op de sporen waren gespijkerd. Al naar gelang de heersende windrichting gebruikte 

men links- of rechtsdekkende pannen. Om inregenen en insneeuwen te voorkomen, 

werd de verbinding tussen de pannen oorspronkelijk ‘gedokt’. De zijvoegen werden 

daarbij gedicht met bosjes roggestro, zogenoemde strodokken. Op het platteland werd 

de strodok tot in de jaren vijftig van onze eeuw toegepast. Een andere methode was het 

1.4.1.B foto’s links onder: 
De verschillende soorten 
baksteen in de klooster-
muur. Veel van de stenen 
zijn onlangs vervangen 

1.4.1.A foto rechts boven: 
de keramische pannen liggen 

uit lijn op het dak van het op 
het klooster 

1.4.1.C foto rechts midden 
en onder: de keramische vlo-

ertegels geven de klooster-
gang sfeer. Het is belangrijk 

dat dit niet verloren gaat.
 (bron: Brabants dagblad)
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1.4  BOUWTECHNISCHE WAARDE

1.4.2.A doorsneden links: 
In de doorsneden zijn de 
verdiepingshoogte, de 
richting van constructieel-
ementen en de opbouw 
daarvan zichtbaar. 

1.4.2  CONSTRUCTIE
  CONSTRUCTIEVE ANALYSE KLOOSTERGEBOUW /BOERDERIJ

De opbouw van de draagconstructie is geconstrueerd volgens een methode 

die zeer gebruikelijke was in de 17e eeuw. Al in de middeleeuwen  werd deze 

bouwmethode toegepast bij gebouwen van steen zoals forten en kastelen. Dikke 

massieve dragende gevelmuren met repeterende raamopeningen waartussen zware 

eikenhouten dwarsbalken liggen die de gehele vleugelbreedte overbruggen. Op de 

dwarsbalken ligt, evenwijdig aan de gevel, een relatief lichte balklaag met houten 

vloerdelen. Door de zware constructiemethoden hebben kloosters als deze flinke 

fundamenten nodig die het gewicht naar de bodem transporteren. De constructie van 

het Birgittinessenklooster is ondanks de verscheidenheid in bouwperioden over het 

algemeen eenduidig uitgevoerd.  De boerderij is van eenzelfde constructie voorzien 

als het klooster.

Fundering

Exacte gegevens over het klooster zijn niet bekend. De fundering is naar verwachting 

op staal (vaste grondslag). De grond in Uden is over het algemeen draagkrachtig 

genoeg voor dit type fundering. De fundering dient goed gespreid te worden zodat 

er een groter draagoppervlak ontstaat. Middels versnijdingen wordt de juiste breedte 

behaald. Bij iedere versnijding wordt de funferingsstrook aan één zijde 30-50 mm 

breder. Een fundering met versnijdingen is gemetseld. Onder maaiveld zijn de 

bakstenen meestal van een klinkerkwaliteit zodat ze geen vocht opnemen. Vaak werd 

er ook tras aan de metselmortel toegevoegd om de mortel ook waterdicht te maken. 

Naar alle waarschijnlijkheid zijn naast de buitengevel ook muren binnen het gebouw 

voorzien van een funderingsstrook. Deze muren dragen voor een deel het gewicht 

van de vloervelden. Met name de muren die tot de zoldervloer zijn doorgezet zullen 

over een redelijke fundering beschikken.  

Gevels

De gevels van het klooster krijgen het meeste gewicht te verwerken. De gevels zijn 

behoorlijk dik, van 400mm tot wel 700mm dikte. Dikke gevels was gebruikelijk in de 

kloosterbouw. Het eigen gewicht, van de gemiddeld 500mm dikke buitengevel, het 

complete dak en een groot deel van de vloerbelasting wordt via de buitengevel naar 

de fundering getransporteerd. 

De gevels zijn voorzien van raamopeningen die op repeterende wijze zijn aangebracht. 

Doordat het klooster verscheidene keren is uitgebreidt, is er een verschil onstaan in 

de mate van repetitie. De ramen van het oudste deel zijn van een andere afmeting en 

hebben een andere h.o.h. maat dan dat de jongste vleugel heeft. Het gewicht boven 

de openingen in de gevel worden met bogen en strekken naar de zijkant afgevoerd. 

De breedte van de kloostervleugels varieren. De smalle zuid-oostelijke vleugel is 

slechts 9 meter breedt, de zuid-westelijke 10 meter en de noord-oostelijke en westelijke 

vleugel zijn beide 11 meter breed. Op de verdieping wijkt de noord-westelijke vleugel 

af, hier is de vleugel 2 meter smaller dan op de begane grond omdat de gang aan de 

buitenzijde van deze vleugel er  pas in een later stadium bij is gekomen.  

De gevel van de aanbouw die er later door het museum is aangebouwd bestaat uit 

een spouwmuur. 

Vloeren

De begane grondvloer bestaat uit een stenen tegelvloer die door zand of zavel wordt 

gedragen. De begane grondvloer heeft geen invloed op de constructie en draagt 

zichzelf via een zandbed naar de aarde af.

De verdiepingsvloeren zijn van eikenhout gemaakt. Tussen iedere raamopening ligt 

een zware eikenhouten balk van ongeveer 400x400 mm in afmeting (afb. pag.). Op 

de zware vloerbalken ligt een tweede balklaag die uit balken van ongeveer 100x180 

mm bestaat. De vloer is afgewerkt met planken van 30mm dikte. De vloer wordt voor 

een groot deel via de gevels naar de fundering afgedragen.  Tussen de buitengevels 

in, ongeveer halverwege de zware eikenhouten balken, staat een draagmuur. In de 

zuid-westelijke hoek is de grootste open ruimte van het klooster, hier is de tussenmuur 

afwezig en zijn er kolommen toegepast. de balken in het klooster maken in de refter 

de grootste overspanning, hier wordt 6,5 meter vrij overspannen.

De verdiepingshoogte bedraagt op de begane grond 3 meter en op de verdieping 

2,5 meter.  In de boerderij heeft de begane grond een vrije hoogte van 2,90 meter. De 

draagbalken in de boerderij zijn 250x500mm in doorsnede en worden door kolommen 

naar de fundering afgedragen.

Dak

Het dak van het klooster bestaat uit een houten constructie met aan de buitenzijde 

een keramische afwerking. de houten constructie bestaat uit oudhollandse spanten 

welke gekoppeld zijn aan de eikenhouten (zolder)vloerbalken (afb. pag.). De 

buitenwaardse druk van het dak wordt op deze manier door de balken opgevangen. 

Op de oudhollandse spanten liggen gordingen (afb. pag.)

Op de gordingen zijn in verticale richting houten sporen aangebracht die op hun beurt 

de panlatten met de pannen dragen. Het dak wordt ter plaatse van de schoorstenen 

door stenen muren die vanaf de begane grond naar boven zijn opgetrokken extra 

gesteund. Het dak begint ter hoogte van de zoldervloer.

Conclusie hoofdstuk 1.4.2

Het klooster beschikt over een degelijke constructie. De constructie heeft kenmerken 

die typerend zijn voor eeuwenoude gebouwen. Zware houten balken dragen kleinere 

vloerbalken. De buitenmuren dragen het gehele gebouw. Bij herbestemming kan een 

maximale vloerbelasting van 472 kg/m2 worden toegelaten (zie berekening volgende 

pagina). Om de zware vloerbalken niet te veel door  te laten buigen moeten deze bij 

een vrije overspanning verstevigd worden. Stabiliteit wordt verzorgd door de gevel 

zelf en de wanden ter plaatse van de schoorstenen. Het is van belang om de wanden 

ter plaatse van de schoorstenen te behouden. Deze wanden zorgen niet alleen voor 

stabiliteit, maar dragen ook de schoorstenen . 

 

1.4.2.C 2e foto rechts,
foto genomen in 

Slot  loevestein. 14e 
eeuws bouwwerk. de 

constructie heeft duidelijk 
gelijkenis met die van het 

Birgitinessenklooster. Zware 
vloerbalken  worden door 

massieve muren gedragen. 
(bron: Marcus van Leeuwen)

1.4.2.B 1e foto rechts,
foto genomen in het Bir-

gitinessen klooster. Zware 
eikenhouten vloerbalken 
dragen de verdiepings-

vloer. De begane grond-
vloer is afgewerkt met 

tegelwerk.
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1.4.2.E afbeelding rechts:
Aan de eikenhoutenbalken 

op de zoldervloer zijn de 
oudhollandse dakspanten 
gekoppeld. de horizontale 

krachten die het dak 
genereert worden door 

de zoldervloerbalken 
opgenomen.  Ter plaatse van 

de schoorstenen is er een 
open ruimte zichtbaar. Hier 

bevinden zich geen spanten. 

1.4.2.D afbeelding links: 
De eikenhouten vloer-
balken van 400x400mm 
liggen tussen de muren op 
de verdieping (bruin) en 
de zoldervloer (rood)  

1.4.2.F foto rechts:
1e foto rechts,

De vloerbalken in de exposit-
ieruimte  in de zuid-westelijke 
hoek worden door kolommen 

opgevangen. 

1.4.2.G foto rechts:
2e foto rechts,

In de oude boerderij , ter 
plaatse van de koffiecorner  

zijn de oude vloerbalken 
zichtbaar

1.4.2.H foto rechts:
3e foto rechts,

In de oude boerderij , ter 
plaatse van de exposit-

ieruimte maken kolommen de 
grote overspanning mogelijk.

1.4.2.I foto rechts:
4e foto rechts,

De aanbouw is anders ge-
construeert. Het dak bestaat 
uit een balklaag van 200mm 
hoog. De muur is opgetrok-

ken als een spouwmuur.

1.4  BOUWTECHNISCHE WAARDE
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Stabiliteit

De externe stabiliteit van het gebouw wordt grotendeels uit de gevels gehaald.  

de dikke gevels zijn zwaar en bieden een krachtige tegendruk ter plaatse van de 

hoeken van het gebouw. Toch is dit niet het enige dat het gebouw stabiel houdt, ter 

plaatse van de schoorstenen zijn binnenmuren als schijven in het gebouw geplaatst. 

Winddruk midden op de buitengevel wordt opgevangen door deze muren. In de 

afbeelding links wordt duidelijk waar de schijven (blauw) in het gebouw aanwezig zijn. 

Ook de binnenmuren, die uit bakstenen zijn opgetrokken, zorgen voor extra interne 

stabiliteit. Zoals eerder al is vernoemd nemen de binnenmuren centraal in de vleugels 

van het klooster ook het gewicht van de vloeren mee op zich. De zware eikenhouten 

vloerbalken transporteren de winddruk van de buitenste buitengevel naar de gevel 

rondom het pandhof. 

Interne stabiliteit wordt eveneens behaald door de zware vloerbalken die verankerd 

aan de buitengevel ook de spatkrachten op zich nemen. Met name de druk naar 

buiten die het dak veroorzaakt wordt door de vloerbalken op de zolder opgenomen. 

1.4.2.J afbeelding links: 
berekening draagkracht 
van de vloerbalken. Vervol-
gens wordt het maximaal 
toelaatbare gewicht 
berekent 

1.4.2.K afbeelding rechts.:
Ter plaatsen van de schoor-
stenen zijn de muren tot aan 

het dak toe doorgetrokken. 
Deze schijven dragen bij aan 
de stabiliteit van het geobuw.

1.4.2.L afbeelding rechts 
onder: 

De interne ruimtes zijn 
afgeschieden met bakstenen 

muren. Deze muren dragen 
bij aan een interne stabiliteit 

binnenmuren begane grond

binnenmuren verdieping

1.4  BOUWTECHNISCHE WAARDE
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7TT41   Afstudeerplan voor bouwtechniek 
              Onderzoek naar huisvesting senioren in Birgittinessen Klooster te Uden    
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gevelelement

Pi: 0,4 x 2340 = 936 (20°C)

Pe: 0,8 x 260 = 208 (-10°C)

ΔP Pi - Pe  = 728 °C 
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1.4  BOUWTECHNISCHE WAARDE

1.4.3.A afbeeldingen links: 
weergave van dampspan-
ning binnen de gevel en 
dakconstructie. Er is in 
de huidige situatie van 
de gevel en het dak geen 
sprake van inwendige 
condensatie

Bij het herbestemmen van oude gebouwen zijn uitdagingen op het gebied van bouwfysica geen uitzondering. Dit heeft veelal te maken met het feit dat deze gebouwen uit een vroegere bouwperiode stammen waarbij de 

eisen omtrent energiehuishouding, daglicht, ventilatie of geluid niet of nauwelijks een aanwezig waren. Door de eeuwenoude leeftijd van het klooster in Uden beschikt deze over een arsenaal aan uitdagingen op het gebied 

van bouwfysica. Er is geen sprake van isolatie, slechte ventilatie met overtollig vocht tot gevolg, etc.. Omdat koude lucht minder waterdamp kan dragen als warme lucht transformeert waterdamp tot water op de plek waar 

warm overgaat in koud. Bij ongeïsoleerde gebouwen gebeurt dit vaak aan de binnenzijde van het gebouw. Daardoor is condens zichtbaar op de enkele beglazing, de binnenzijde van de muur of onder het dakbeschot. 

Langdurige condensvorming kan leiden tot het ontstaan van schimmels en houtrot.  

1.4.3  BOUWFYSICA 
  HUIDIGE BOUWFYSISCHE EIGENSCHAPPEN

1.4.3.B tabellen links: 
berekening van de totale 
Rc-waarde en de optre-
dende dampspanning van 
de bestaande gevel en dak. 

Thermische en vocht-gerelateerde eigenschappen

Het thermisch isoleren van gebouwen werd pas na de oliecrisis in 1973 actief 

toegepast. Tijdens de bouw van het klooster in de 18e en 19e eeuw was thermische 

isolatie totaal niet aan de orde, muren werden massief zonder spouwmuur geplaatst, 

de vloer bestond uit tegelwerk op zand of cement en het dak diende puur als regenjas. 

In de huidige situatie van het klooster is er, op het museum na, weinig veranderd 

aan de thermische eigenschappen van het gebouw. Er zijn weliswaar wat materialen 

vervangen in de loop der jaren, maar isolatie heeft nog geen aanvulling mogen zijn 

op de oorspronkelijke situatie. 

Een veelvoorkomend probleem bij oude gebouwen is vochttoetreding. Omdat er geen 

maatregelen zijn genomen zoals folie in constructies kan het vocht gemakkelijk het 

gebouw binnenkomen via de vloer of de buitenmuur. De warme lucht die door interne 

verwarming in aanraking komt met de koude muur zorgt ervoor dat het vocht in de 

warme lucht gaat condenseren aan de binnenzijde van de constructie en zodoende 

zorgt voor een vochtig binnenklimaat. 

De buitengevel

De buitengevel van het klooster bestaat uit een massief geheel van baksteen. De 

dikte van deze muren heeft betrekking op de bouwstijl van die tijd. De muren houden 

het geheel stabiel transporteren het gewicht naar de fundering. In de gevel zijn op 

repeterende wijze kruiskozijnen aangebracht voorzien van enkele beglazing.  

Op de linkerpagina is de thermische isolatiewaarde en de optredende dampspanning 

berekend (zie tabel 1.3.3.B uiterst links). Er wordt uitgegaan van een massief 

bakstenen muur met een lambda waarde van 0,8 (tussen nat en droog in). Daarnaast 

wordt er gerekend met een buitentemperatuur van -10°C en een binnentemperatuur 

van 20°C.De totale Rc-waarde van de buitenmuur bedraagt  0,795 m2K/W. Mocht de 

nieuwe functie aan de eisen van het bouwbesluit moeten voldoen dan dient de Rc-

waarde minimaal 3,5 m2K/W. Dat zou betekenen dat er minimaal 2,705 m2K/W extra 

isolatie behaald moet worden. 

De dampspanning bezorgt in de huidige constructie geen problemen, de optredende 

dampspanning overschrijd de maximale dampspanning niet  (afbeelding). Mocht 

er bij een nieuwe functie isolatiemateriaal toegevoegd worden dan zou dat veel 

betekenen voor het verloop van de dampspanning. Omdat er niets aan de buitengevel 

veranderd kan worden moet het aan de binnenzijde worden geïsoleerd.  Dat zou 

betekenen de damp afgeremd moet worden door middel van een dampremmende 

folie aan de uiterste binnenzijde. 

Gevelopeningen

In het bouwbesluit 2012 zijn de eisen aan de isolatiewaarde van ramen, deuren en 

kozijnen aangescherpt. In het bouwbesluit 2003 diende de isolatiewaarde (U-waarde) 

minimaal 4,2 W/m2.k. te bedragen. In het bouwbesluit 2012 is dit voor nieuwbouw  

verlaagd naar 2,2 W/m2.K. Voor het bepalen van de U-waarde van een kozijn met 

beglazing zijn 2 parameters van belang. De U-waarde van het glas en de U-waarde 

van het kozijn. Beide getallen worden vervolgens opgezocht in een tabel in de 

NPR2068. In de tabel is te lezen wat de gecombineerde U-waarde voor kozijn en 

beglazing is.

Het klooster beschikt over houten kruiskozijnen met enkel glas. De U-waarde van 

enkel glas is 5,8 W/m2.K, dat gecombineerd met een houten kozijn met  een U 

waarde van 2,4 W/m2.K levert in het gunstigste geval een U-waarde van 5,1 W/m2.K 

op. Dat betekent dat bij een nieuwe functie met verblijfsgebied een isolerende laag 

moet worden toegevoegd.  

 

De begane grondvloer

Dit onderzoek gaat bij de begane grondvloer uit van een tegelvloer op vaste 

grondslag. Hierbij liggen de tegels op een zandbed. De bouwfysische kwaliteiten 

van dit type vloer zijn minimaal. Vocht kan via de vloer het gebouw betreden. De 

koude straling die de vloer passeert zal pas aan de binnenzijde in contact komen met 

warme lucht. Hierdoor treed de condensvorming binnen op en wordt er een vochtig 

binnenklimaat gecreëerd. Daarnaast zal de vloer door het ontbreken van een isolator 

koud aanvoelen. De isolatiewaarde van de vloer is verwaarloosbaar klein. 

Het dak

Het dak is traditioneel opgebouwd uit keramische pannen op panlatten, tengels, 

dakbeschot en gordingen. Door de goede ventilatie onder de pannen is er van 

vochtproblemen geen sprake. Thermische isolatie is ook hier niet bepaald aan de 

orde, de waarde zal niet meer dan 0,3 m2K/W bedragen. Mocht het dak geïsoleerd 

worden dan moet er ook gedacht worden aan dampremmende folie. Onder pp de 

linkerpagina is de berekening van de dakconstructie weergegeven. Daarboven is de 

dampspanningslijn ingetekend om vochtoptreding te voorspellen.

DOOR DE EEUWENOUDE LEEFTIJD VAN 

HET KLOOSTER IN UDEN BESCHIKT DEZE 

OVER EEN ARSENAAL AAN UITDAGINGEN 

OP HET GEBIED VAN BOUWFYSICA. ER IS 

GEEN SPRAKE VAN ISOLATIE, SLECHTE 

VENTILATIE MET OVERTOLLIG VOCHT TOT 

GEVOLG
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geluid

Geluidshinder kan optreden in verschillende vormen. Geluid is een trilling en gaat 

altijd via de lucht of een vast materiaal (contact). 

Geluidshinder via de lucht wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeerslawaai, de 

menselijke stem, radio en tv. Voor het klooster geldt met name geluidshinder van 

vliegverkeer, afkomstig van vliegbasis Volkel. Het klooster ligt in het verlengde van de 

start- en landingsbaan en heeft veel te maken met overvliegende militaire vliegtuigen. 

De eisen m.b.t. geluidsreductie in het aangrenzende Volkel zijn aanzienlijk verhoogd. 

Uden kent geen eisen m.b.t. de vliegbasis, desondanks is het toch verstandig om 

hier goed op te letten.

Luchtgeluid kan zich op verschillende manieren  verplaatsen, de trillende lucht botst 

op een vast constructiedeel en veroorzaakt zodoende een trilling in het constructiedeel 

die zich aan de andere zijde van de constructie wederom uit in luchtgeluid, of het 

luchtgeluid bereikt via openingen van ventilatiekokers, gangen, ramen enzovoorts 

de naastgelegen ruimte (omloopgeluid). Er kan ook spraken zijn van lekkage via 

leidingen of aansluitpunten. 

Contactgeluid ontstaat wanneer de constructie rechtstreeks aan het trillen wordt 

gebracht door een geluidsbron. Vervolgens zet de constructie de trilling weer om in 

luchtgeluid. Contactgeluid kan zich voortbewegen via andere constructies, op deze 

manier kan het ruimtes die niet direct aangrenzend zijn toch de buurman bereiken 

(flankerend geluid). In het klooster is het contactgeluid veruit het hoogste ter plaatse 

van de verdiepingsvloer. De houten planken geven het geluid van de harde zolen van 

rondlopende zusters  heel goed door. de muren bieden door de redelijk hoge massa  

goed weerstand bij het overbrengen van contactgeluid.

De huidige dB(A) waarde van de buitengevel (900kg/m2) is groter dan 54dB(A). De 

hoge massa  van de gevel veroorzaakt ook hier deze gunstige geluidsreductie. De 

hoge geluidsisolatiewaarde van de kloostermuur wordt echter teniet gedaan door de 

slechte geluidsisolerende eigenschappen van enkele beglazing in de kozijnen. 

1.3  BOUWTECHNISCHE WAARDE

1.4.3.C doorsnede links: 
3D doorsnede van de 
kloostervleugel. De bouw-
fysische kwaliteiten zijn in 
kleur weergegeven. 

1.3.3  BOUWFYSICA 
  HUIDIGE BOUWFYSISCHE EIGENSCHAPPEN

HET KLOOSTER LIGT IN HET VERLENGDE 

VAN DE START- EN LANDINGSBAAN EN 

HEEFT VEEL TE MAKEN MET OVERVLIE-

GENDE MILITAIRE VLIEGTUIGEN. 

1.4.3.D Berekening van het equivalente daglichtoppervlak van de bestaande kruiskozijnen. 

ventilatie (luchtkwaliteit)

Ventilatie is nodig om een gezonde luchtkwaliteit te waarborgen. Door mensen en 

dieren wordt via de ademhaling kooldioxide en waterdamp afgegeven als gevolg 

van de verbranding (stofwisseling) van voedsel. Zuurstof maakt deze verbranding 

mogelijk. Ventilatie dient ervoor om de kooldioxide en waterdamp af te voeren en 

daarvoor in de plaats zuurstof aan te leveren. Daarnaast kan ventilatie ongewenste 

reukstoffen verwijderen. Door het bouwbesluit worden ventilatie-eisen gesteld aan 

alle ruimten waar mensen en/of dieren verblijven. Oude gebouwen zoals het klooster 

in Uden kennen geen specifieke maatregelen omtrent ventilatie. Vroeger was men 

niet bekend met het voordeel van ventilatie. Desondanks worden gebouwen als 

het Bigittinessenklooster voorzien van de nodige verversing. Door naden en kieren 

rondom ramen en deuren stroomt verse lucht het gebouw in. De onderdruk die de 

schoorsteen veroorzaakte zoog de verse lucht naar binnen. Warme lucht is lichter 

dan koude en veroorzaakt een stijgende warme luchtstroom in de schoorsteen. Hoe 

langer en rechter het kanaal van de schoorsteen is, hoe meer onderdruk er ontstaat. 

Uiteraard verbruikt het vuur zelf ook zuurstof en moesten de zusters overdag de 

ramen open zetten om de ruimtes extra te luchten. Ieder kozijn is daarom voorzien 

van een te openen deel. 

daglicht

Het klooster beschikt over kruiskozijnen die repeterend in de gevel zijn aangebracht. 

Door de ruime hoeveelheid kozijnen is er redelijk wat daglicht in het gebouw aanwezig. 

Kloosters hadden behoefte aan daglicht om de dagelijkse activiteiten te voltooien en 

kunstmatig licht was er 2 á 3 eeuwen geleden simpelweg niet. 

De raampartijen zijn over het algemeen op te delen in 3 typen ramen. Op de afbeelding 

rechts onder worden de kozijnen weergegeven. De ramen aan de buitenste zijde 

van het slot worden over het algemeen niet belemmert. De ramen in het Pandhof 

(kozijnmerk C) hebben wel te maken met belemmering, met name die op de begane 

grond nabij de hoek. Kozijnmerk A ter plaatse van de buitenste gevel van het slot 

beschikt over een equivalent daglichtoppervlak van 1,17m2, dat betekent dat er 

volgens de huidige eisen van het bouwbesluit  een verblijfsruimte ter grootte van 

11,7m2 aanwezig mag zijn. Kozijnmerk B heeft een equivalent daglichtoppervlak van 

1,21m2 en kozijnmerk C 0,8772. 

brand

Het huidige klooster kent van origine geen brandeisen. Wel heeft het gebouw in zijn 

lange bestaan veel met vuur te maken gehad. De orginele verwarming werd middels 

haardvuur gereguleerd en de verlichting werd verzorgd door olie lampen en kaarsen. 

Via kanalen in de muur werd het rook van de haard naar schoorstenen op het dak 

getransporteerd. Brand was in de 17e en 18e eeuw niet ongewoon, even niet opletten 

en het hele gebouw stond in lichterlaaie. Dat vrijwel de gehele interne constructie uit 

hout bestond was niet bepaald een voordeel en is dat nu nog steeds niet. Met name 

de houten vloeren bieden vuur de kans om zich snel door het gebouw te verspreiden. 

 Conclusie hoofdstuk 1.4.3

Een zeer belangrijk aandachtspunt bij het herbestemmen van kloostergebouwen als 

deze is bouwfysica. Het klooster heeft weliswaar voordelige eigenschappen als het 

gaat om geluidsreductie, maar op het gebied van thermische isolatie komt het niet in 

de buurt van de gewenste waarde bij herbestemming. Naisolatie  van de wanden is 

daarom belangrijk. De raamopening dienen eveneens thermisch verbeterd te worden. 

Bij het isoleren zal de dampspanning binnen de constructie veranderen. Een goede 

berekening van de dampspannning kan inzicht bieden op het mogelijk toepassen van 

een dampremmende laag. 
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Door middel van een behoefte inventarisatie kan worden nagegaan 

welke functies in aanmerking komen bij een herbestemming. Een 

behoefte inventarisatie is een verzameling van uiteenlopende 

aspecten van partijen die invloed uitoefenen op het gebouw of zijn 

omgeving. Naast de behoefte van de opdrachtgever zal de behoefte 

van de gemeente van groot belang zijn gezien dat de grootste kans 

van slagen geeft en omdat zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het 

goedkeuren van een functie. Als onderzoeker dien je echter met meer 

invloeden rekening te houden. Door de trends en ontwikkelingen in 

kaart te brengen en door te kijken naar mogelijk nieuwe functies kan 

de onderzoeker stapsgewijs een nieuwe functie uitfilteren. Ook het 

gebouw speelt hierbij een belangrijke rol, de uitstraling, ligging, const

ructieopbouw(flexibiliteit) en  bouwfysische aspecten zijn van invloed 

op een nieuwe functie. 

Het is van belang om te beginnen bij het in kaart brengen van de 

behoefte van de gemeente, dit zal namelijk direct functies uitsluiten 

omdat er simpelweg geen behoefte aan is, al zou dit nog zo goed bij 

het gebouw passen.  

analyse van de behoeften 

op nationaal en regionaal 

vlak.  Inventarisatie van de 

mogelijkheden in en rondom 

het klooster
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2.1  BEHOEFTEINVENTARISATIE 

Figuur 1: Aantal ouderen in Nederland. Prognoses uit 2012 en 2010. Er is een duidelijke toename zichtbaar in het aantal ouderen in Nederland. 
(Bron: Bevolkingsprognoses 2012-2060, Langer leven langer werken)

Figuur 3: De levensverwachting neemt toe, ouderen hebben hierdoor steeds langer persioen. 
(Bron: Bevolkingsprognoses 2012-2060, Langer leven langer werken)

Figuur 4: In figuur 4 wordt duidelijk dat de grijze druk tot ongeveer 2040 toe blijft nemen. Omdat de grijze druk sterk verbonden is met het aantal geboorten en 
sterfgevallen zie je een vergelijkbare golf in de grafiek.  
(Bron: Bevolkingsprognoses 2012-2060, Langer leven langer werken) 

Figuur 2: De babyboom heeft ervoor gezorgt dat Nederland te maken krijgt met een toegenomen grijze druk. Het aantal sterfgevallen geeft aan dat 
deze druk tot 2050-60  aan blijft. Een andere rede van de grijze druk is de afname van het aantal geboorten. 
(Bron: Bevolkingsprognoses 2012-2060, Langer leven langer werken)
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2.1  BEHOEFTENINVENTARISATIE 

2.1.1  INVENTARISATIE NATIONALE BEHOEFTEN 
  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

2.1.1.A grafieken links: 
bevolkingsprognoses over 
de vergrijzing en de toen-
emende grijze druk.
(Bron: (CBS), Bevolkings-
prognoses 2012-2060, Lan-
ger leven langer werken) 

De trends en ontwikkelingen op nationaal niveau geven een overzicht van mogelijke 

scenario’s in de toekomst. Bij het herbestemmen kan hier voortijdig rekening mee 

worden gehouden en zodoende zorgen voor een plan dat verkoopbaar is en daardoor 

zijn waarde blijft behouden. 

Trend: tekort huisvesting

De Nederlandse bevolking blijft behoefte houden aan huisvesting. Tot 2020 wordt zelfs 

een stijging van het woningtekort verwacht: de groei van de feitelijke woningvoorraad 

houdt geen gelijke tred met de toename van het aantal huishoudens en de gewenste 

woningvoorraad. Na 2020 zal het tekort met de voor die periode veronderstelde 

bouwproductie weer langzaam afnemen. Het tekort aan woningen uitgedrukt als 

percentage van de woningvoorraad loopt op van 1,9% naar 2,7% in 2020, waarna 

een daling wordt ingezet tot 1,6% in 2040. Huizen met grote gezinnen zoals we 

vroeger zagen is niet meer aan de orde. In 2011 bestond een gemiddeld huishouden 

in Nederland uit 2,2 personen. 

Trend: vergrijzing

Het CBS voorspelt een explosieve toename van het aantal ouderen (figuur 1), het aantal 

65+ers zal toenemen van 15,6% van de totale bevolking in 2011  naar 25,9% in 2040! 

Deze explosieve toename heeft verschillende redenen ten grondslag. Allereerst de 

babyboom, tijdens de 2e wereldoorlog werd er gewacht met het nemen van kinderen 

omdat het men het vaak al moeilijk genoeg had om zelf rond te komen en de oorlog 

te overleven. Dit resulteerde in een golf van geboortes gedurende de wederopbouw 

na de oorlog. Deze golf van kinderen, ook wel de babyboom genoemd, heeft vanaf 

2010 (1945 +65)  de pensioengerechtigde leeftijd van 65 bereikt. Door de verbetering 

van zorg, voeding, huisvesting en leefkwaliteit zien we dat de levensverwachting 

blijft toenemen (figuur 3). Binnen de samenstelling van de groep senioren vinden 

eveneens veranderingen plaats. Zo zijn er:

Meer alleenstaande senioren: Door scheidingen zijn er meer alleenstaanden. Er zijn 

ook meer mensen die hun hele leven alleen zijn gebleven. 

Meer senioren zonder kinderen: Er komen steeds meer oudere echtparen bij die nooit 

kinderen hebben gekregen. 

Meer oudere mannen: De levensverwachting van mannen is toegenomen. Daarom zijn 

er tegenwoordig meer echtparen die tot op hoge leeftijd als tweepersoonshuishouden 

blijven wonen.

Meer hoogopgeleide senioren: Doordat het opleidingsniveau vanaf de jaren 60 is 

gestegen, zijn er meer ouderen met een hoger inkomen.

Meer ouderen met een koophuis: Er zijn steeds meer ouderen die een koopwoning 

hebben. Dit zorgt ervoor dat ze minder snel geneigd zijn te verhuizen en dat ze meer 

eigen vermogen hebben. 

Hoger inkomen senioren: Steeds meer ouderen hebben naast hun AOW een 

aanvullend pensioen en er zijn steeds meer oudere stellen die allebei gewerkt hebben 

(en dus meer inkomen hebben).

Lager inkomen allochtone senioren: Tegelijkertijd is er ook sprake van een groeiende 

groep allochtone senioren die minder AOW krijgt. Want wie na zijn 15e in Nederland 

is komen wonen ontvangt minder AOW.

Trend: zelfstandig wonen senioren

Omdat senioren zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, moeten er tot 2018 zo’n 

36.000 tot 40.000 woningen extra per jaar bijkomen die geschikt zijn voor senioren. 

Bijvoorbeeld woningen op de begane grond en woningen waar zorg op afroep 

beschikbaar is. (tekst rijksoverheid.nl)

Een samengestelde qoute uit een internetdiscussie van www.zowilikoudworden.

nl  geeft de gemiddelde mening van de senioren duidelijk weer:  “Zolang ik leef 

wil ik zelfstandig blijven wonen en zelf mijn zaken regelen zonder tussenkomst van 

buitenstaanders, al moet ik op mijn knieën vooruitkomen.”

Trend: krapte zorgpersoneel

Er wordt op nationale schaal een tekort aan arbeidskrachten verwacht in de 

zorgsector. De vergrijzing en onvoldoende nieuwe krachten in zorg zijn de oorzaak 

van de verwachtte personeelskrapte in de zorg. 

“Slotconclusie van drie onderzoekers  van Zorgvisie is dat de vraag naar personeel 

in de ouderenzorg zal blijven toenemen. Zij vragen zich af of er voldoende aanbod 

van personeel zal zijn, zeker omdat de beroepsbevolking door de vergrijzing krimpt.” 

(Bron: Zorgvisie, Carina van Aartsen)

“De vergrijzing gaat een steeds grotere invloed uitoefenen op het verzuim. Werken 

in de zorg is fysiek zwaar.” (Bron: Vernet; Daling kortdurend verzuim zorgsector 

maskeert stijging langdurig verzuim)

“Een personeelstekort is onvermijdelijk. Zelfs met de allerbeste arbeidscampagnes 

zullen we er niet in slagen om ons werk op de huidige voet voort te zetten. We zullen 

de zorg vooral slimmer moeten organiseren”

(Bron: GGZ Nederland, Rob van der Plank, voorzitter commissie Werkgevers en 

Arbeidszaken)

Trend: digitalisering samenleving (zorg op afstand)

Communatiesystemen ontwikkelen zich met grote snelheid. “Meer dan de helft 

van de 55 tot 64-jarigen gebruikt op het werk dagelijks of wekelijks een computer.”  

(Bron: Vilans, ouderen in Nederland). een groot deel van de senioren zijn bekend 

geraakt met de digitale mogelijkheden die er voor handen zijn. In de zorg is er een 

groei zichtbaar van middelen die zorg op afstand mogelijk maken. In een artikel van 

Telezorg wordt dat als volgt omschreven: “De technische mogelijkheden nemen toe 

en telezorg kan één van de oplossingen zijn voor de toenemende zorgvraag bij een 

schaarser aantal zorgprofessionals. Telezorg zal naar verwachting steeds vaker de 

nabije zorg vervangen.” (Bron:  CEG, artikel Telezorg in de thuiszorg)

Waardering monumentaliteit

Het Birgittinessenklooster in Uden is een rijksmonument. Bij het plaatsen van een 

nieuwe functie is het van belang om te weten welke doelgroep het meeste waarde 

aan monumentale gebouwen hecht. 

“Senioren (50+) blijken

over het algemeen het meest frequent een bezoek te brengen aan cultureel erfgoed” 

(Bron: Cultureel erfgoed: waardevol of waardeloos? W.V.de Vries)

Uit deze uitspraak is af te leiden dat senioren waarde hechten aan monumenten. 

Daarnaast heeft een senior mogelijk een sterkere band met zijn omgeving gezien 

zij daar simpelweg langer zijn. Tevens geeft een onderzoek van cultuurnetwerk 

Nederland aan dat erfgoed senioren een positieve input kan leveren.  

“Meer aandacht voor kunst, erfgoed en media in de directe leefomgeving van 

senioren verbetert de kwaliteit van het leven” 

(Bron: Zicht op…senioren en cultuureducatie, cultuurnetwerk Nederland)

Conclusie hoofdstuk  2.1.1

Nationaal wordt een tekort aan huisvesting voorspelt. Vergezeld door een golf van 

vergrijzing. De senioren in deze grijze golf willen in toenemende mate zelfstandig 

wonen. Bij een herbestemmingsplan dat inspeelt op deze aspecten wordt de 

slagingskans sterk vergroot.  Samengevat is er nu en in de toekomst een nationele 

behoeften aan woningen. Met name woningen voor ouderen. Mogelijk kan de 

woning zorgondersteunend worden uitgevoerd zodat de personeelskrapte wordt 

opgevangen. 
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“Uden bouwt levensloopbestendig: de opgave is omvormen, herontwikkelen 

en beperken van de woonlast door verregaande energiemaatregelen. Omdat 

mensen langer blijven leven is er behoefte aan woningen die zich richten op 

de verschillende levensfasen van een mens. Ook het type woningen zal 

anders zijn; andere samenlevingsvormen vragen om 

andere woningen. Uden gaat bij de ontwikkeling van 

nieuwe woningen nadrukkelijk uit van het soort 

woningen waar inwoners om vragen (De klant staat 

centraal). Zo ontstaat een divers woningaanbod 

met woningen voor jongeren en ouderen, maar ook met 

duurzame woningen en woningen die ruimte bieden voor bijzondere wensen. 

Uden betrekt actief partners om samen deze woningen te ontwikkelen.”



HERBESTEMMING/ BIRGITTINESSENKLOOSTER UDEN

55

2.1.2.B achtergrond links: 
zicht op Uden (bron: 
national geographic.nl 
door Antwan Janssen)

tekst links: uit Udenaar 
de toekomst. deel van 
een samenvatting over 
de visie van Udenaren 
van een groen en gezond 
Uden (bron: Udenaar de 
toekomst.)

2.1.2.A artikel links: 
Senioren belang Uden 
alarmeert over het tekort 
aan seniorenwoningen. De 
wachtlijst wordt alsmaar 
langer. “Er moet iets 
gedaan worden”
(bron: Brabants Dagblad)

2.1.2  INVENTARISATIE REGIONALE BEHOEFTE
  TRENDS EN ONTWIKKELINGEN UDEN

De gemeente Uden doet regelmatig onderzoek naar de behoefte van de gemeente 

Uden. Behoefte inventarisatie en behoefte prognoses worden gebruikt om preventief 

in te grijpen waar nodig. Antwoorden op vragen als “Wat voor een gemeente is Uden 

nu, en waar  gaat het in de toekomst naar toe?” bieden hierbij inzicht. Een belangrijk 

onderzoek dat de gemeente Uden onlangs heeft afgerond is  ‘Udenaar de toekomst’ 

. Het is tot stand gekomen aan de hand van meningen van Udenaren gecombineerd 

met statistische feiten van instituten als het CBS. Het onderzoek geeft een scherp 

en overzichtelijk inzicht van de verwachtingen van de gemeente. In dit onderzoek 

worden enkele gegevens van ‘Udenaar de toekomst” uitgelicht: 

Ruimtelijke kenmerken Uden 

De gemeente Uden bestaat uit de kernen Uden, Volkel en Odiliapeel. In totaal staan 

in de gemeente Uden bijna 16.000 woningen en telt zij ruim 40.000 inwoners. Uden 

ligt centraal in de driehoek ’s-Hertogenbosch – Eindhoven – Nijmegen en heeft 

een bovenlokale verzorgende functie: per week bezoeken 125.000 tot 150.000 

consumenten het centrum van Uden, met name vanuit de omliggende kernen 

Zeeland, Boekel, Mariaheide, Veghel, Vorstenbosch, Nistelrode en natuurlijk Uden 

zelf en de kerkdorpen. Behalve een uitgebreid winkelapparaat, heeft Uden ook 

diverse andere functies te bieden op het gebied van onderwijs (onder andere een 

middelbare school met twee vestigingen), sport (binnen- en buitensport), toerisme 

en recreatie, en bedrijven en industrie. Ook met deze functies speelt Uden een 

grote rol voor de regio. Zo fietsen bijvoorbeeld elke dag grote groepen scholieren 

uit Nistelrode, Zeeland en Veghel op en neer naar Uden. Uden beschikt over een 

grote hoeveelheid groen. In 2008 heeft Uden zelfs goud gewonnen bij een europese 

groenwedstrijd genaamd ‘Entente Florale’ en mocht zich daarom een jaar lang de 

groenste stad van Europa noemen. Eerder in 2007 won Uden al eens nationaal een 

prijs als de groenste stad van Nederland.

Trend: vergrijzing

Op regionaal niveau is het effect van de vergrijzing vergelijkbaar met het nationale 

niveau. Op 11 januari van het jaar 2011 was volgens cijfers van het CBS 16,1% van 

de 40721 inwoners van Uden 65 jaar of ouder. 16,1 % was ook exact het gemiddelde 

percentage van de gehele provincie Noord Brabant.   Wat opvalt is dat de grijze 

druk van 26,9% hoog wel hoger is dan omliggende gebieden (Veghel: 25,1, Boekel: 

23,8, Oss: 25,9). De grijze druk geeft inzicht in de verhouding ouderen (65+) tot het 

potentieel werkende deel van de bevolking (20-65), die de lasten van de vergrijzing 

moet opvangen. In 2011 waren er gemiddeld in Nederland ruim vier potentieel 

werkenden op elke oudere, in 2039 is dit afgenomen naar twee potentieel werkenden 

voor iedere 65-plusser (CBS StatLine, 2011). Het percentage van 26,9% geeft dus 

aan dat er in Uden 3,7 potentieel werkende zijn ten opzichte van één 65+er. 

Trend: ontwikkeling centrum: Centrum-West (detailhandel, huisvesting)

In het westelijk deel van het centrum nabij het klooster, in het gebied 

Birgittinessenstraat –Sint Jansstraat – Kerkstraat, staan voor de nabije toekomst 

belangrijke economische ontwikkelingen op stapel. Er worden een grote (boven)

regionale trekker, ondersteunende detailhandel, een supermarkt en een 100-tal 

appartementen gerealiseerd. Hiermee wordt het winkelrondje sluitend gemaakt, de 

kop van de Sint Jansstraat welke in een verlengde ligt van de Veghelsedijk (klooster) 

wordt ruimtelijk vormgegeven. Uden ontwikkelt zich met grote stappen op het gebied 

van detailhandel. Een plan voor een nieuw winkelcomplex wordt op dit moment 

gerealiseerd waar de Kerkstraat, de Sint Janstraat en de Pastoor Spieringsstraat 

samenkomen. Overige planologische ontwikkelingen bestaan vooral uit nieuwe 

woonwijken voorzien van een breed scala aan huisvesting. Echter wordt hierbij niet 

voldoende rekening gehouden met de ouderenhuisvesting . 

Trend: Uden woongemeente

Uden staat bekend als een echte woongemeente. Met een woongemeente wordt 

bedoelt dat er een naar verhouding veel huisvesting aanwezig is. De verwachting 

is dat dit zich in de toekomst voortzet, er wordt veel gedaan aan het opzetten van 

(groene) woonwijken. De bewoners van Uden zijn voorzien van ruime keuze in 

detailhandel en horeca.  Uden beschikt over een grote groep van 0-19 jarige (24%), 

wat duidt op de aanwezigheid van gezinnen met jonge kinderen. Uden kent ten 

opzichte van de 9 basisscholen in het naastgelegen dorp Veghel (+/- 38000 inw.) 17 

basisscholen, wat het imago van woongemeente bevestigd, veel jonge kinderen duid 

immers op een grote groep jonge gezinnen.  Het industriegebied is daarentegen in 

buurdorp Veghel van groter belang. 

Trend: tekort ouderenhuisvesting

Op het moment van schrijven werkt de gemeente uden aan een zorgplan dat 

oplossing bied voor de verwachtte tekort aan ouderenhuisvesting. Senioren met een 

lichte zorgvraag worden niet meer tot de verzorgingshuizen toegelaten omdat hier 

simpelweg geen plek meer voor ze is. Stichting Senioren belang Uden (SBU) geeft in 

een interview van het Brabants Dagblad aan dat het aantal Udenaren dat verzorging 

nodig heeft vorig jaar in 6 maanden tijd met 70 personen (10%) is gestegen. Omdat 

het aantal zorgwoningen niet evenredig mee groeit zijn er wachtrijen ontstaan bij de 

verzorgingstehuizen. SBU geeft aan dat de gemeente Uden in de gehele periode van 

2010 tot 2015 ‘slechts’ 32 zorgwoningen voor beschermd wonen voor ouderen willen 

realiseren. Een bijkomende trend is dat ouderen steeds vaker en langer thuis willen 

wonen en het op eigen kracht oplossen.

ontwikkeling: aandacht voor duurzaamheid

Er is een groot besef van het belang vvan verdergaande ontwikkelingen op het 

gebied van duurzaamheid. Volgens deskundige op dit gebied is er sinds de jaren 

90 sprake van een ‘overshoot’: wij vragen, als wereldbevolking, meer van de aarde 

dan die kan voortbrengen. We leven niet meer van de rente, maar teren van het 

basiskapitaal. tegelijkertijd groeit de wereldbevolking van 7 miljard naar 9 miljart in 

2050. Berekeningen tonen aan dat met deze  groei de consumptiebehoefte in 2050 

zeker verdubbeld zal zijn. 

De gemeente Uden besteed  met name aandacht aan duurzaam bouwen . 

ontwikkeling: Uden in de regio

De Udenaren zien voor Uden een belangrijke plaats in de regio weggelegd, zo blijkt 

uit diverse suggesties die door hen zijn gedaan. Dat sluit goed aan bij de opvatting 

van het gemeentebestuur van Uden en van de regio zelf. De regio Noordoost 

Brabant heeft het gebied Uden-Noord (Zorgpark Uden) aangewezen als één van 

de vijf regionale toplocaties. Ligt het accent in Uden daarbij op Zorg en Health, 

in buurgemeente Veghel is dat Food en in  buurgemeente Oss is dat Farma. Het 

stedelijk gebied en de landelijke omgeving versterken elkaar via de centrale ligging 

van Uden. De goede bereikbaarheid en de voorzieningen langs de A50 zijn een 

stimulans voor versterking van de agro-logistieke keten, ecologische ontwikkeling 

in de Maashorst (natuurgebied), mogelijkehden binnen de zorgeconomie en nieuwe 

toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.

Conclusie hoofdstuk 2.1.2

De behoeften van de gemeente Uden zijn voor een groot deel vergelijkbaar met de 

nationale behoeften. Uden kent net als de rest van Nederland vergrijzing. De grijze 

druk is zelfs hoger dan gemiddeld. Uden kent, volgens Senioren belang Uden,een 

ernstig  tekort aan huisvesting voor senioren. 

Uden richt zich op de ontwikkeling van een prettig woonklimaat. We kunnen 

concluderen dat een woonfunctie, met name voor senioren wederom geschikt is.

2.1  BEHOEFTENINVENTARISATIE
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2.2  MOGELIJKHEDEN KLOOSTER 
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woonfunctie ook enigzins als zorgfunctie te beschouwen. De kapel bevat voornamelijk 

religieuze functies waar toegang van buitenstaanders wordt geaccepteerd.

Functies die goed bij het gebouw zouden passen op emotioneel gebied zouden 

kunnen zijn:

- Woonfuncties (eventueel met zelfvoorzienend karakter)

- Religieuze  functies

- In lichte mate, logiefuncties (gastenverblijf, hotel)

karakteristieke mogelijkheden

Zoals in hoofdstuk 1.1.4 al wordt aangegeven  heeft het Birgittinessenklooster een 

rustig en gesloten karakter. Geborgenheid met enige mistiek tot gevolg.  Door de 

imposante afscheidingen krijgt het gebouw deze misterieuze uitstraling, men vraagt 

zich af wat er allemaal binnen de muren afspeelt. Het leven van de zusters wordt 

letterlijk verborgen achter hoge muren. Het  gesloten karakter van het gebouw wordt 

door de gebruiker geheel anders ervaren. Het karakter uit zich hier in een gevoel van 

veiligheid. Het gebouw beschermt de gebruikers tegen invloeden van buitenaf.  

Een nieuwe functie kan inspelen op het gevoel dat het karakter met zich mee brengt. 

Functies waarbij de gebruiker zich veilig wil voelen komen hiervoor in aanmerking. 

Functies die goed bij het gebouw zouden passen op karakteristiek gebied zouden 

kunnen zijn:

- Wonen (mensen die behoefte hebben aan veiligheid )

- Religie (klooster)

- Logie (gastenverblijf, hotel)

- Opsluiting (gevangenis)

-  Opberging (bank, geeft gevoel van veiligheid aan bezoekers)

2.2.1  FUNCTIEMOGELIJKHEDEN KLOOSTER
  EMOTIONEEL,KARAKTERISTIEK EN TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN

DE ORGINELE FUNCTIE VAN HET BIRGIT-

TINESSENKLOOSTER IS IN PRINCIPE HET 

ZELFVOORZIENENDE LEVEN VAN DE ZUS-

TERS MOGELIJK MAKEN. GEZAMELIJK 

KAN DIT ALS EEN WOONFUNCTIE WOR-

DEN BESCHOUWD.

2.2.1.A foto’s links: Een kerk 
als discotheek of supermarkt, 
het bisdom Den Bosch is 
tegen sommige herbestem-
mingen van leegstaande 
kerken of kloosters.
Het is mede daarom disre-
spectvol om voor dergelijke 
functie te kiezen
(bron tekst: Brabants 
dagblad
bron foto: www.orangerie.nl)

emotionele mogelijkheden

Het birgittinessenklooster staat in het geheugen van veel Udenaren gegrift. Het 

klooster is een bron van herinneringen geworden, herinneringen aan vroegere 

tijden. In de beleving van de Udenaren hoort het klooster thuis. Hoe Over het 

algemeen kunnen we stellen dat hoe sterker de emotionele band is hoe discreter 

men met de herbestemming om moet gaan. Afbreuk van dit beeld, deze tastbare 

herinnering, kan tot een emotionele klap leiden. Met name ouderen hebben sterke 

emotionele verbintenissen met gebouwen. Het maakt immers langer deel uit van hun 

leven. Gebouwen zoals het klooster in Uden zijn door de opvallende ligging en het 

opvallende karakter zwaarder emotioneel beladen dan bijvoorbeeld een woonhuis. 

Het gebouw is gemakkelijk te herinneren, zoals een landmark dat doet. Een klooster 

brengt ook extra beladenheid met zich mee door de religieuze diensten die het 

eeuwenlang gekent heeft. Er wonen veel Katholieken in Uden, mocht een klooster 

als het Birgittinessenklooster verkeerd aangepakt worden dan kan dat leiden tot een 

negatief gevoel zij deze mensen, een gevoel van “geloofsuitsterving”. 

Het gebouw is gemaakt om de gebruiker in hun behoefte te voldoen. Een discotheek 

in een klooster plaatsen waar voorheen eeuwenlang door monniken zieken werden 

verzorgd zou tegen de idealen van de monniken ingaan en daarom respectloos zijn. 

Het is in dat geval respectvoller om het gebouw te gebruiken voor een vergelijkbare 

functie zoals een verzorgings-of ziekenhuis. De visie en idealen van de oorspronkelijke 

bewoners bepalen dus mede de gradatie van aanpasbaarheid. 

De zusters Birgittinessen streven naar een rustige omgeving, een omgeving die het 

mogelijk maakt om zo veel mogelijk tijd aan het geloof te besteden. Slilte heerste 

binnen en buiten het gebouw, niet alleen door de zwijgplicht die de zusters hadden 

maar ook door het drukke schema waaran de zusters zich moesten houden.

Het bisdom in Den Bosch is tegen het herbestemmen van kerken als er functies als  

een discotheek of supermarkt worden gekozen (brabants dagblad). 

De orginele functie van het Birgittinessenklooster is in principe het zelfvoorzienende 

leven van de zusters mogelijk maken. Gezamelijk kan dit als een woonfunctie worden 

beschouwd. De invulling van het klooster is daarom vergelijkbaar met die van een  

woonhuis.  Het bestaat net als bij een woonhuis uit een zitkamers, eetkamers, 

slaapkamers, keukens, badkamers, werkkamers.Het klooster heeft ook ruimtes, 

zoals het gastenhuis, waar buitenstaanders regilieuze steun ontvingen. De zusters 

zorgde voor elkaar binnen de muren van het klooster. De orinele functie is naast een 

Technische mogelijkheden 

De technische mogelijkheden hebben net als de emotionele en karakteristieke 

mogelijkheden een verband met het originele gebruik ,ofwel de originele 

mogelijkheden, van het gebouw. Afmetingen van ruimtes hebben betrekking op 

de constructie en de constructie heeft betrekking op de flexibiliteit. De ruimtes in 

het klooster zijn redelijk klein in relatie tot het gebouw. Dat heeft te maken met het 

huiselijk gebruik als woongemeenschap, iedere functie vraagt om een eigen ruimte. 

Bij de herbestemming van een fabriek zouden  bijvoorbeeld vaker ruimtes met grote 

constructietoepassingen  voorkomen en heb je als ontwerper grote open ruimtes ter 

beschikking.

In het klooster worden de ruimtes met lange rondlopende gangen gekoppeld. Hierdoor 

is er een duidelijke routing aanwezig. De flexibiliteit van de constructie is klein. De 

binnenwanden zijn voor een groot deel niet dragend uitgevoerd. De binnenwanden 

die wel dragend uitgevoerd zijn dragen de eikenhouten vloerbalken. 

Deze zouden dus niet zomaar weggelaten kunnen worden zonder dat er iets voor in 

de plaats komt, of dat er versteviging wordt aangebracht in de bovenliggende balken. 

De massieve buitengevel (500-700mm) is van voldoende dikte om de stabiliteit van het 

gebouw te waarborgen. De balken van 400x400mm, met een gemiddelde h.o.h.maat 

van 3 meter, overspannen de gehele vleugelbreedte van het klooster. Halverwege 

worden ze ondersteund door een parallel aan de gevel lopende binnenwand, dat 

is naast de schijven t.p.v. de schoorstenen (zie constructie) de enige dragende 

binnenwand. De vleugelbreedte varieert van 8-11 meter. De balken zijn vervaardigd 

uit europees eiken constructiehout dat geclassificeert kan worden als C24. 

de huidige architectonische, bouwtechnische en bouwfysische aspecten van het 

gebouw hebben betrekking tot de originele functie. Het zoeken van een vergelijkbare 

functie kan daarom grote aanpassingen voorkomen. 

Conclusie hoofdstuk 2.2.1

Bij het bepalen van een functie moet men de emotionele en technische mogelijkheden 

analyseren. De functie moet bij het karakter van het gebouw passen om zodoende 

geen negatieve emotionele reacties te verkrijgen. Daarnaast moet het technisch 

verantwoord zijn om de functie te integreren. Functies  met betrekking tot wonen, 

religie en verblijven (logie) zijn op alle vlakken verantwoordt en bieden zodoende 

de beste slagingskansen. In het geval van een oud monumentaal gebouw wegen 

emotionele aspecten zwaarder dan wanneer het een jonger gebouw betreft. Door 

de hoge leeftijd is het gebouw bij veel mensenlevens betrokken geweest. Een 

functie dat niet bij de oorspronkelijke functie past zal daarom veel negatieve reacties 

veroorzaken. Dat is in het verleden menig maal gebleken.

2.2  MOGELIJKHEDEN KLOOSTER 
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OMGANGSMETHODEN

wat is de rol van de overheid en overige instanties bij het 

herbestemmen van een rijksmonument. Er zijn meerdere instanties 

die omgangmethoden voorschrijven, met name de overheid bepaald 

wat er wel of niet met een monument mag gebeuren. Tot op heden 

bestaat er geen vaste regelgeving waarmee een projectontwikkelaar 

aan de slag kan gaan. Er zal altijd moeten worden samengewerkt 

met de overheid om te bepalen wat er allemaal wel of niet mag 

Hoe kan en mag er met het 

gebouw worden omgegaan. 

Wat is de vrijheid van de 

ontwikkelaar. 

worden aangepast. Omdat het klooster een rijksmonument betreft 

zijn de regels voornamelijk gericht op het zo orgineel houden van het 

oorspronkelijke buitenaanzicht. 

De informatie voor dit hoofdstuk is voornamelijk afkomstig uit een 

onlangs verschenen handboek “een toekomst voor kloosters”, 

uitegeven door de Rijksdients voor het Cultureel Erfgoed. 
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3.1  ROL VAN DE OVERHEID

3.1.1  WETGEVENDE PARTIJEN, 
  RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED (RCE) EN PROVINCIE NOORD BRABANT

De RCE is onder meer verantwoordelijk voor de bescherming en het behoud van 

het cultureel erfgoed in Nederland.  De RCE is onderdeel van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het instrumentarium van de Rijksdienst bestaat 

uit kennis van het Nederlandse archeologisch, roerend en onroerend erfgoed, wet- en 

regelgeving en een subsidiebudget voor instandhouding van het onroerende erfgoed. 

De Rijksdienst waardeert en selecteert het cultureel erfgoed. Waarderen is het 

toekennen van betekenis aan erfgoed door analyse, interpretatie en duiding. Dit kan 

zowel gaan over objecten (zoals gebouwen) als over complexen en structuren (zoals 

stads- en dorpsgezichten en verdedigingslinies). Voor het waarderen is kennis nodig 

van de bouw-, verbouwings- en gebruiksgeschiedenis. Alleen dan wordt duidelijk 

hoe het gebouw of complex tot stand is gekomen. De minister van OCW bepaalt 

vervolgens of een gebouw kan worden aangewezen als rijksmonument. Behalve de 

waardering spelen bij de selectie van monumenten ook andere criteria een rol, zoals 

bestuurlijke en/of financiële. 

Als er geen aanwijzing als monument volgt, blijft de waardering van een gebouw 

of complex echter bruikbaar voor restauraties en verbouwingen. Bij de aanwijzing 

van een gebouw tot rijksmonument stelt de Rijksdienst een ‘omschrijving’ vast, 

waarin staat vermeld welke onroerende zaken zijn beschermd. Ook wordt vaak 

aangegeven wat de belangrijkste monumentale waarden van het monument zijn. Dit 

is als het ware de ‘geboorteakte’ van een monument. Soms is er na de aanwijzing tot 

monument al zoveel tijd verstreken dat nieuwe informatie beschikbaar is gekomen, 

de zeldzaamheidswaarde is toegenomen of de waardering is gewijzigd. Dan kan bij 

verbouwing of herbestemming een aanvullende waardestelling nodig zijn. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het (ruimtelijk) beleid rond erfgoed. Ook de 

provincie speelt een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid van vooral het buitengebied. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondersteunt de gemeente door informatie 

beschikbaar te stellen. Zo geeft de Rijksdienst een aantal handreikingen uit waarin 

staat hoe gemeenten kunnen omgaan met cultuurhistorie in relatie tot ruimtelijk beleid.

-  Handreiking Erfgoed en ruimte; 

-  Handreiking Archeologie en bestemmingsplannen; 

-  Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA.

De gemeente kan ook informatie inwinnen bij de steunpunten monumentenzorg 

of cultureel erfgoed in de provincie of, als het om zeer specifieke kennis gaat, 

rechtstreeks bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt het liefst al vroeg in de planvorming zijn 

expertise en kennis aan om de gemeente en de eigenaar/ontwikkelaar te adviseren 

over de mogelijkheden voor verbouwing of herbestemming van een monument. De 

Rijksdienst kan daarbij putten uit jarenlange ervaring, kennis en een breed landelijk 

overzicht van het erfgoed. De dienst heeft daarnaast een uitgebreide bibliotheek en 

foto- en tekeningen- archief. Via www.cultureelerfgoed.nl zijn de catalogi van deze 

collecties en de beeldbank raadpleegbaar.

Steeds vaker is de Rijksdienst vroeg betrokken in het herbestemmingproces, 

bijvoorbeeld bij het opstellen van een beeldkwaliteitplan of uitgangspunten voor 

een bidboek voor verkoop. De uiteindelijke planbeoordeling is daarvan het sluitstuk. 

Door zijn ervaring met allerlei soorten monumenten in het hele land kan de dienst 

waardevolle kennis bijdragen. Planontwikkeling geïnspireerd op cultuurhistorische 

waarden leidt tot een meerwaarde van het uiteindelijke resultaat.

Een goede architect kan een plan maken dat zowel recht doet aan de cultuurhistorie 

van de plek als aan de toekomstige functie. In complexe situaties kan de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed in de planfase adviseren en een pre-advies uitbrengen. Bij 

de aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordeelt de Rijksdienst het plan en 

brengt namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een advies uit aan 

het bevoegd gezag, veelal het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente. De Rijksdienst hanteert hierbij de uitgangspunten uit de handreiking 

‘Een toekomst voor kloosters’ als een globaal toetsingskader. Als het klooster buiten 

de bebouwde kom staat, brengt ook de provincie advies uit. De gemeente neemt op 

basis van de ingewonnen adviezen uiteindelijk de beslissing of de vergunning wordt 

verleend. 

De monumentenzorg

De monumentenzorg maakt een beschrijft de monumenten die we in Nederland 

kennen. Baak wordt deze beschrijving door gemeente gebruikt bij het herbestemmen 

van een monument. Het is daarom belangrijk om de beschrijving te goed te kennen. 

Beschrijving monumentenzorg:

Birgittinessenklooster “Maria Refugie”. Gebouwengroep waarin opgenomen 

een deel van het voormalige kasteel Vorstenborch, dat in 1720 is uitgebreid met 

kloostergebouwen en in 1739 met een kapel. De driezijdig gesloten kapel met 

dakruiter is door P.J.H. Cuypers vergroot. Inwendig stucgewelf op kooflijst en 

komposietpilasters; houten galerij op toscaanse zuilen. Uitwendig aan de zuidzijde 

gebeeldhouwde natuurstenen portaal. 18e eeuwse altaarretabels; dubbele 

eiken koorbanken met snijwerk uit de 16e eeuw; 18e eeuwse eiken preekstoel, 

voorzangersgestoelte met gesneden panelen uit de 16e eeuw; orgel uit 1757. Houten 

beelden: H. Maagd (14e eeuw); Christus op de Koude Steen 15e eeuw); Kruisdraging 

(15e eeuw); St. Anna te drieën (15e eeuw) St. Catharina (omstreeks 1500); St. Anna te 

Drieën (16e eeuw); op de galerijbalustrade kruisbeeld tussen Maria en Johannes (16e 

eeuw); Petrus en Paulus (18e eeuw), twee engelen (18e eeuw). In de refter 16e eeuws 

schilderij op paneel; bewening van Christus. voorts gesneden eiken preekstoel uit de 

16e eeuw met laatgotisch en renaissance ornament; schilderij met gezicht op Den 

Haag. In de spreekkamer 17e eeuwse schouw met gebeeldhouwde wangen en 17e 

eeuwse haardplaat. Kloostergebouwen grotendeels met houten kruiskozijnen, gave 

interieurs en balkenzoldering, 17e en 18e eeuw. Tuinmuur met tandlijst in baksteen 

en met steunberen. Mechanisch torenuurwerk, 1843. In het klooster een horizontale 

zonnewijzer, in tin gegoten. Gesigneerd A V G 1765

STEEDS VAKER IS DE RIJKSDIENST VROEG BETROKKEN IN HET HERBESTEMMING-PRO-

CES, BIJVOORBEELD BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN BEELDKWALITEITPLAN OF UITGANGS-

PUNTEN VOOR EEN BIDBOEK VOOR VERKOOP. DE UITEINDELIJKE PLANBEOORDELING IS 

DAARVAN HET SLUITSTUK.
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zijn omgeving kan uitgangspunt zijn voor beleid en ruimtelijke planning. Dit geldt voor 

structuurvisies, maar ook voor landschapsontwikkelingsplannen, stedenbouwkundige 

plannen, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. 

rol provincie

Ook de provincie speelt een belangrijke rol bij het behoud van waardevol erfgoed. 

De meeste provincies hebben cultuurhistorische waardenkaarten opgesteld die 

richtinggevend zijn voor het provinciale beleid met betrekking tot de omgang met 

monumenten en het cultuurhistorisch landschap. Vaak zijn daaraan ook 

De ruimtelijk bevoegdheden en allerlei stimulerende maatregelen van de provincie 

gekoppeld. 

Zo heeft Limburg in 2008 een Beleidskader Kerken, Kloosters en andere religieuze 

gebouwen opgesteld, met een lijst van kloosters waaraan de provincie bijzondere 

aandacht besteedt. De provincie wil actief een verbindende en bemiddelende rol 

spelen door middel van voorbeeldprojecten. Zij stelt hiervoor ook een 

budget beschikbaar. De provincie Noord-Brabant heeft een algemeen erfgoed beleid, 

maar geen formeel vastgesteld kloosterbeleid. Wel heeft zij opdracht gegeven voor 

twee onderzoeken die de provinciale rol vanuit planologisch perspectief verkennen. 

Ook Noord-Brabant zet zich actief in door bijvoorbeeld zelf een klooster op te kopen 

en samen met de gemeente op zoek te gaan naar een nieuwe functie. Een voorbeeld 

is klooster Mariadal in Roosendaal

3.1  ROL VAN DE OVERHEID

 

DE PROVINCIE NOORD-BRABANT HEEFT 

EEN ALGEMEEN ERFGOED BELEID, MAAR 

GEEN FORMEEL VASTGESTELD KLOOS-

TERBELEID. 

De monumentale waarden van kloosters, zoals beschreven in het voorgaande 

hoofdstuk, worden in eerste instantie beschermd via de monumentenwet 1988 en 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De minister van OCW wijst 

rijksmonumenten aan. de gemeente is bijna altijd het ‘bevoegd gezag’ als het gaat om 

vergunningen. ook geven zij vorm aan beleid in de ruimtelijke ordening. de provincies 

spelen hierin vooral een rol in het buitengebied. 

erfgoednota

Wat te doen met vrijkomende kloosters is in de eerste plaats een kwestie van 

gemeentelijk erfgoedbeleid. Een eigen erfgoednota geeft aan hoe de gemeente 

omgaat met cultuurhistorische waarden: hoe zij daarop inzet en daarin investeert. 

De erfgoednota is meestal een overkoepelend beleidsdocument dat vanuit 

cultuurhistorisch perspectief voeding biedt aan andere beleidsterreinen. 

Structuurvisie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente verplicht een 

structuurvisie op te stellen een strategisch beleidsdocument dat richting geeft 

aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen het totale gemeentelijke grondgebied. 

Belangrijke onderdelen van een structuurvisie zijn (inventariserend) onderzoek, 

vooroverleg met betrokken partijen, en het (gezamenlijk) formuleren van een integrale 

ontwikkelingsvisie voor het gebied. In de structuurvisie kan de gemeente anticiperen 

op het vrijkomen van historische gebouwen, zoals kloosters. Zij kan uitspraken doen 

over mogelijke herbestemmingen 

en daaraan verbonden randvoorwaarden. De praktijk leert dat een proactief beleid 

helpt bij het maken van verantwoorde keuzen over het behoud en het creëren van 

nieuwe functies. Een actieve aanpak biedt ook mogelijkheden om de herbestemming 

van een klooster te betrekken bij de herontwikkeling van de directe omgeving. Dat 

verhoogt de kans op succes. De historisch-ruimtelijke relatie tussen het klooster en 

Conclusie hoofdstuk 3.3.1

De RCE is verantwoordelijk voor het culturele erfgoed in Nederland. De belangrijkste 

taak van de RCE is waarderen en selecteren van cultureel erfgoed. De rijksdienst 

schrijft de wet- en regelgeving voor het behoud van het erfgoed en kan indien nodig 

subsidie verstrekken. De informatie die de gemeentes gebruiken als maatstaven bij 

het herbestemmen is afkomstig van het RCE.

In het geval van een rijksmonument stelt de RCE een ‘omschrijving’ vast. Hierin staat 

vermeld wat de beschermde onderdelen zijn van het gebouw. 

Het is aan te raden om de RCE bij aanvang van het herbestemmingproces er bij te 

betrekken. Door ervaring kan de RCE waardevolle kennis bijdragen. De RCE kan 

indien nodig een pre-advies uitbrengen zodat de ontwikkelaar weet wat er mogelijk is.

De provincie Noord-Brabant heeft een algemeen erfgoed beleid, maar geen formeel 

vastgesteld kloosterbeleid. De provincie heeft een cultuurhistorische waardenkaart 

opgesteld waarin richtgevingen staan beschreven die betrekking hebben op de 

omgang met monumenten. 

De omgang met het Birgittinessenklooster is duidelijk. Het gehele exterieur van het 

gebouw is waardevol en dus beschermd. Dat betekent dat veranderingen aan het 

exterieur vrijwel onmogelijk zijn, mits zeer goed geargumenteerd en zonder al te veel 

schade aan het orginele aan te richten. Goedkeuring voor dit type veranderingen 

wordt besproken met de provincie en mogelijk de RCE. 

tekst afkomstig uit het 
handboek: ‘een toekomst 
voor kloosters’ , uitge-
geven door de RCE
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bestemmingsplan

De gemeente geeft een praktische uitwerking aan de structuurvisie in het 

bestemmingsplan, dat juridisch bindend is. Daarmee kan zij kloosters – voor zover 

die niet beschermd zijn als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monumumenten

Gemeentelijk monument- planologisch bescherming bieden. Dit kan door een klooster 

op de plankaart te markeren en er een specifieke bestemming aan te geven. Daaraan 

kunnen planregels worden gekoppeld om de specifieke cultuurhistorische waarden 

te beschermen en om duidelijk te maken welke herbestemmingen mogelijk zijn. 

functiewijziging en nevenfuncties

In het bestemmingsplan kan de gemeente ook anticiperen op functieveranderingen 

die een passende herbestemming van het klooster bevorderen. Door een 

wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan op te nemen kan de bestemming 

‘maatschappelijke doeleinden’ bijvoorbeeld veranderd worden in ‘cultureel’, ‘zorg’ of 

‘wonen’. Ook kan het verstandig zijn een bestemmingsplan ‘op maat’ te maken nadat 

een goede herbestemming voor het klooster is gevonden. De structuurvisie is dan 

richtinggevend.

 

Plankaart en planregels

Veelgebruikte aanduidingen op plankaarten van bestemmingsplannen zijn 

bijvoorbeeld ‘waarde cultuurhistorie’ en ‘waarde beschermd stads- of dorpsgezicht’. 

Deze dubbelbestemmingen liggen over de hoofdbestemming (bij een klooster veelal 

‘maatschappelijke doeleinden’) heen. Het klooster kan in de Dubbelbestemming 

‘waarde cultuurhistorie’ de aanduiding ‘karakteristiek’ krijgen, waaraan weer 

specifieke regels of nadere eisen te verbinden zijn. Bijvoorbeeld dat nieuwe aan- 

en bijgebouwen moeten overeenstemmen met de monumentale karakteristieken 

van het klooster. Denk ook aan een aanlegvergunningplicht voor aanpassingen die 

ingrijpen in de groenstructuur van het klooster. Er kan een vrijstellingsregime in de 

planregels worden opgenomen dat ruimte biedt aan een afwijkende bestemming 

als die passend is. De monumentencommissie of commissie ruimtelijke kwaliteit 

kan het college van burgemeester en wethouders daarin dan adviseren. Zo hoeft 

een bestemmingsplan creatieve oplossingen voor een eventuele herbestemming 

niet in de weg te staan. Om deze oplossingen te vinden en te faciliteren, is het 

belangrijk om partijen ook werkelijk breed ruimte te bieden. De gemeente kan in 

het bestemmingsplan voorwaarden opnemen gericht op de bescherming van de 

cultuurhistorische (en landschappelijke) kwaliteiten rondom het klooster. Verder kan 

de gemeente flankerende instrumenten inzetten die het hergebruik van erfgoed 

stimuleren. Zodoende blijven cultuurhistorische waarden en streekidentiteit behouden 

en kunnen ze, waar mogelijk, versterkt worden. Steeds meer gemeenten maken op 

een creatieve manier gebruik van deze instrumenten. 

De gemeente uden beschikt over een welstandsnota waarin staat omschreven op 

welke manier een monument aangepast mag worden. 

In hoofdstuk 6 is reeds aangegeven dat voor de monumenten en cultuurhistorisch 

waardevolle/beeldbepalende panden in de historische dorpsgebieden/ 

bebouwingslinten en in de historische bebouwingsclusters altijd ambitieniveau A 

van toepassing is. Echter, er komen in Uden ook monumenten en cultuurhistorisch 

waardevolle/ beeldbepalende panden voor die buiten een ensemble liggen. Dit wil 

niet zeggen dat hierbij sprake is van welstandsvrije objecten. Voor deze monumenten 

en cultuurhistorisch waardevolle/beeldbepalende panden zijn specifieke 

welstandscriteria opgesteld, die hierna zijn weergegeven.

Welstandscriteria monumenten en cultuurhistorisch waardevolle/beeldbepalende 

panden buiten een ensemble Plaats/situering/karakteristiek

1 Bij een aanpassing of wijziging van de bebouwing dient zorgvuldig omgegaan te 

worden met de historische en cultuurhistorische waarde van

de bebouwing.

2 Nieuwe, herkenbaar eigentijdse invullingen of toevoegingen dienen te

passen bij het bestaande karakter en geïnspireerd te zijn op de bestaande

historische bebouwing of dienen een contrast te vormen.

Massa/vorm

3 De bestaande hoofdvorm en bouwmassa is leidend bij veranderingen.

4 De bebouwingseenheden dienen individueel herkenbaar te blijven.

5 Samenvoeging van bouwmassa’s is ongewenst. De oorspronkelijke parcellering 

moet herkenbaar blijven.

6 De oorspronkelijke kapsituatie en de oorspronkelijke bouwvorm moeten

leesbaar blijven bij verandering aan de bouwmassa.

3.1.2  UITVOERENDE PARTIJ 
  GEMEENTE UDEN

Gevelopbouw

7 Reclame-uitingen zijn niet wenselijk.

8 Ingrepen op begane-grondniveau mogen de harmonie van de individuele

gevel als geheel niet verstoren.

9 De oorspronkelijke gevelopbouw en traditionele indeling van de gevels

dienen gerespecteerd te worden.

Kleur, materiaal en detaillering

10 De oorspronkelijke ornamenten en detailleringen in de gevel dienen herkenbaar en 

zinvol te blijven. Bij verbouwing en renovatie dient zorgvuldig

omgaan te worden (herstel, interpretatie of reactie) met de ornamentiek

zoals: overstekken, daklijsten, siermetselwerk, lijsten en speklagen en

de specifieke detaillering van gevelopeningen, balkonhekken, deurluifels

en dergelijke.

11 Het bestaande materiaal- en kleurgebruik is uitgangspunt. Afwijkingen

hiervan zijn mogelijk, mits passend binnen de karakteristiek van het individuele pand 

en de omgeving.

12 Veranderingen in materiaal- en kleurgebruik van de individuele bebouwing

dient in relatie te staan met de gevelwand als geheel.

13 De hoofdkleurtoon en het overwegend materiaalgebruik dienen afgestemdte zijn 

op de karakteristiek van het landschap, waarbij het gebruik

van gedekte kleuren en natuurlijke materialen voorop staan: de daken

moeten gedekt zijn met riet of gebakken donkere pannen en de gevels

dienen te bestaan uit rode/bruinrode baksteen of wit pleisterwerk.

Conclusie hoofdstuk 3.1.2 

De gemeente is verplicht een structuurvisie op te stellen. Hierin wordt het 

bestemmingsplan van het monument aangeduidt.  Aan de bestemming kunnen 

planregels worden gekoppeld die het gebouw bescherming bieden. Bij een 

herbestemming dient de ontwikkelaar de gemeente te benaderen. De gemeente 

uden beschikt over een welstandsnota waarin staat omschreven op welke manier een 

monument aangepast mag worden. 
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3.1.3  BOUWBESLUIT 2012
  MOETEN MONUMENTEN VOLDOEN AAN DE BOUWREGELGEVING?
  (TEKST: MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES)

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van 

gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit 2012. Het 

Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij 

behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit en een aantal voorschriften uit 

de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, 

bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle gebouwen en andere bouwwerken 

in Nederland moeten voldoen aan deze voorschriften. In sommige gevallen geldt 

voor monumenten een uitzondering en kan met een lager kwaliteitsniveau worden 

volstaan.

Het Bouwbesluit 2012

Voor bestaande bouwwerken zijn in het Bouwbesluit 2012 voorschriften opgenomen 

die er voor moeten zorgen dat een dergelijk bouwwerk geen gevaar oplevert voor 

gebruikers en passanten. Deze voorschriften gelden voor alle bouwwerken en worden 

de voorschriften voor bestaande bouw genoemd. Hierbij gaat het om minimumeisen 

zoals bouwwerken mogen niet instorten, moeten ‘wind- en waterdicht zijn’ en moeten 

een minimaal veiligheidsniveau hebben. Voldoet een bouwwerk niet aan de eisen 

voor bestaande bouw dan is de eigenaar van een dergelijk bouwwerk in overtreding 

en kan een gemeente hiertegen handhavend optreden.

Monumenten en het Bouwbesluit 2012

We kennen in Nederland Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en provinciale 

monumenten. Deze monumenten moeten ook voldoen aan het Bouwbesluit 2012. 

Het Bouwbesluit 2012 maakt echter een uitzondering voor het moeten voldoen aan 

een bepaald voorschrift als dit ertoe zou kunnen leiden dat de monumentale waarde 

van een bouwwerk wordt aangetast. In het Bouwbesluit 2012 wordt dit in artikel 1.13 

beschreven:

Artikel 1.13 Monumenten

Indien aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 

2.1, eerste lid, onder f, dan wel artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo een 

voorschrift is verbonden dat afwijkt van een bij of krachtens dit besluit vastgesteld 

voorschrift voor het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten 

van een bouwwerk, is uitsluitend het aan die vergunning verbonden voorschrift van 

toepassing.

Artikel 1.13 stelt dat een omgevingsvergunning voor het veranderen van een 

Rijksmonument (een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de 

Wabo) of een gemeentelijk of provinciaal monument (een activiteit als bedoeld in 

artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo) voorgaat op de voorschriften van het 

Bouwbesluit 2012. Een voorbeeld:

Het Bouwbesluit 2012 stelt dat vanuit het oogpunt van veiligheid en bruikbaarheid de 

hoogte boven een trap minimaal 1,9 meter moet zijn. Iedere trap in Nederland moet

hieraan voldoen. Wordt bij een verbouwing van een monument in de vergunning voor 

het veranderen van dat monument echter opgenomen dat de trap niet mag worden

aangepast en is ook op een andere manier de hoogte niet aan te passen dan kan bij 

een monument met een geringere hoogte dan 1,9 meter worden volstaan.

Kies een andere oplossing of een ander gebruik

Artikel 1.13 van het Bouwbesluit 2012 wordt in de praktijk al snel vertaald tot ‘een 

monument hoeft niet aan het Bouwbesluit te voldoen’, wat een onjuiste uitleg is van 

de regelgeving. In de meeste gevallen zal er een andere oplossing mogelijk zijn om 

toch aan het Bouwbesluit 2012 te kunnen voldoen. Zo kan er bijvoorbeeld een andere 

technische oplossing worden gekozen om de strijdigheid met de regelgeving op te 

lossen of er kan voor gekozen worden om het monument niet of anders te gebruiken. 

Voorbeelden hiervan zijn:

• Indien een schoorsteen op een monument op instorten staat mag deze vaak niet 

worden verwijderd. Het Bouwbesluit 2012 verplicht wel dat de schoorsteen wordt 

hersteld;

• Indien een monument wordt verbouwd tot een kantoorpand en de trappen voldoen 

niet aan de voorschriften voor vluchten dan zal een andere vluchtroute gemaakt 

moeten worden. Er kan ook een beperking gelden voor het aantal personen dat in het 

nieuwe kantoor mag werken;

• Indien een kerk wordt hergebruikt als evenementencentrum (bijeenkomstfunctie) 

en de draairichting van de kerkdeur is onjuist, dan zal een andere oplossing gezocht 

moeten worden om toch te komen tot een veilig gebouw.

• Indien het aanbrengen van een brandmeldinstallatie in een monument niet of slechts 

beperkt mogelijk is, dan zal in veel gevallen een gebruiksbeperking worden opgelegd 

waardoor minder personen in het pand toegelaten mogen worden.

Vergunningplicht bij verbouw van een monument

In de meeste gevallen is voor het verbouwen van een monument een 

omgevingsvergunning voor bouwen en voor het veranderen van een monument 

nodig. Met ingang van 1 januari 2012 zijn de regels voor verbouw van een monument 

enigszins versoepeld. Zo is voor een aantal verbouwingen, zolang geen afbreuk aan 

de monumentale waarde van het bouwwerk wordt gedaan, geen vergunning meer 

nodig. Hierbij valt te denken aan de volgende verbouwingen:

• Gewoon onderhoud: het repareren / onderhouden van een monument waarbij de 

materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen;

• Wijzigen of verwijderen van recente, niet-historische onderdelen. Bijvoorbeeld het 

verwijderen van een 10 jaar oude trap of het stuken van recente binnenmuren;

• Het plaatsen van een dakraam of dakkapel op het zij- of achterdakvlak van een niet-

beschermd bouwwerk (bijvoorbeeld een schuur) bij een monument.

3.1  ROL VAN DE OVERHEID
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Omdat het om een herbestemming van een Rijksmonument gaat 

zal er veel aandacht uit moeten gaan naar het behouden van 

karakteristieken. Na de verbouwing dient het monument zijn kracht en 

karakter behouden hebben. De ontwerpvrijheid wordt hierdoor flink 

getemperd, directe veranderingen van het exterieur bestaat zonder 

zeer goede argumenten niet tot de mogelijkheden. Het museum heeft 

in het verleden te maken gehad met slechte bezoekersaantallen. 

Eisen en regelgeving waar 

het nieuwe gebouw aan moet 

voldoen.

 

In het PVE worden maatregelen opgenomen die het  bezoekersaantal 

moeten stimuleren. 

De eisen die aan de levensloopbestendige woningen worden gesteld 

zijn uitgewerkt. Er is gebruik gemaakt van de eisen die Woonkeur 

stelt ten behoeve van een rolstoelvriendelijke of rollatorvriendelijke 

certificaat.
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4.1  ALGEMENE EISEN

4.1.1  PVE MUSEUM 
  T.B.V. HET ARCHITECTONISCH ONTWERP

De locatie van het museum voor religieuze kunst in het Birgittinessenklooster is al 

jaren een discutabel onderwerp gebleken. In 2008 is er een onderzoek gestart naar 

aanleiding van tegenvallende bezoekersaantallen. Om het museum weer in goede 

banen te leiden zou de bedrijfsvoering in het museum aanzienlijk verbeterd en 

geprofessionaliseerd moeten worden. 

Het museum beschikt niet over de eigenschappen die een volwaardig museum zou 

moeten hebben. Belangrijke bijeenkomstfuncties zoals een restaurant ontbreken en 

de routing heeft geen duidelijke richting. De kelder, welke zich onder het naastgelegen 

veld bevindt, is geen prettige ruimte om te verblijven. 

Uit een onderzoek van Dam en Partners Architecten in 2002 naar functionaliteit van 

het museum in de toekomst bleek dat het bestuur van het museum zelf niet tevreden 

was over het functioneren van het museum. Drs. Catherine M.A.C. Andreissen- Ten 

Holter, Voorzitter van het bestuur MRK zegt daarbij het volgende: 

“Het museum voldoet niet aan de eisen die tegenwoordig aan musea worden gesteld. 

Van een museum wordt verwacht dat er, naast het tonen van de collectie, ruimte is 

voor educatie en recreatie. Bovendien moeten de werkruimten voor de medewerkers 

passen in het door de Arbo-wet aangegeven kader. Ook voor de exploitatie van 

het museum is het van belang om ruimte te hebben voor een goed restaurant, 

een aantrekkelijke museumshop en een ruimte die beschikbaar is voor lezingen, 

ontvangsten bij openingen van tentoonstellingen, inleidingen voor groepen van 

belangstellenden en voor educatieve activiteiten. Ondanks de twee uitbreidingen, 

deel ondergronds, die in loop der jaren hebben plaatsgevonden, en ondanks de 

inspanningen van de kleine staf en de schare van vrijwillige werknemers, kan het 

museum deze verschillende mogelijkheden in de huidige huisvesting onvoldoende 

waarmaken.”

Een duidelijke wens naar verbetering. Het ontbreken van een restaurant, 

museumshop en ruimte voor lezingen en openingen wordt door haar als hinderlijk 

ervaren. In de jaren na dit onderzoek heeft er een flinke discussie plaats gevonden 

over het voortbestaan van het museum in Uden. In een onderzoek uit 2008 door 

de commissie Houben werd geadviseerd om te kiezen voor een radicale oplossing. 

Het museum in Uden zou moeten worden opgeheven en de gehele collectie zou 

een plaats moeten krijgen in het Noord-Brabants Museum (NBM). Een spontaan 

opgerichte werkgroep van Udense burgers verzamelde in korte tijd meer dan1.300 

handtekeningen voor het behoud van de collectie en het MRK in Uden. De gemeente 

nam het initiatief voor een nieuw onderzoek waarbij nog niet verkende mogelijkheden 

om het MRK en de gehele collectie alsnog in Uden te behouden, onderzocht moest 

worden. Voor dit onderzoek werden prof. dr. Gerard Rooijakkers en mw. drs. Joep 

Baartmans aangezocht. Inbedding van hetmuseum in een regionaal netwerk waarbij 

heel nadrukkelijk relaties gelegd worden met landschappen, objecten en culturele 

instellingen in de regio Noordoost-Brabant zou een stevige grond moeten vormen 

voor een gezonde exploitatie in de toekomst. Een vierde onderzoek uitgevoerd door 

Berns museummanagement, in opdracht van het Bisdom. Het rapport van Berns was 

weliswaar sceptisch over de plannen van Rooijakkers-Baartmans, maar achtte 

“……het van groot belang (is) dat een ultieme poging wordt gedaan een oplossing te 

bereiken die het voortbestaan (van het MRK) aldaar (Uden) mogelijk maakt”  

(plan van aanpak museum voor religieuze kunst in Uden. gemeente Uden, 2009)

In dit PVE zal worden gekeken naar de fysieke tekortkomingen van het museum. de 

relatieve onzichtbaarheid van het museum is een probleem. De huidige entree ligt als 

een bunker verscholen naast de boerderij, door de omliggende bomen en struiken 

wordt het niet opgepikt door de passerende verkeersdeelnemers. 

De eisen waarnaar de aandacht  uit moet gaan als het gaat om het verbeteren van 

het museum zijn als volgt:

Restaurant/Lunch-café

Door het toevoegen van een restaurant wordt het terrein door veel mensen bezocht, 

Algemene bekendheid zal hierdoor toenemen. Het restaurant moet kleinschalig (30-

50 zitplaatsen), open en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier zal de wandelende, 

fietsende ‘bourgondische’ Udenaar sneller in contact komen met het museum, en 

zal het restaurant én museum een betere bezetting krijgen. Ook de senioren moeten 

gemakkelijk toegang hebben tot het restaurant. Het restaurant moet beschikken 

over een terras met zonlicht. Dit is haalbaar aan de zuidzijde van het klooster tussen 

de kloostermuur en het klooster (de huidige kruidentuin), of nog zuidelijker in de 

kloostertuin op enige afstand van het klooster.   In dit onderzoek wordt er gezocht 

naar een goede locatie voor het restaurant. Het ontwerp wordt niet behandeld gezien 

de omvang van de opdracht.

nieuw ontwerp entree

Er moet een nieuw plan komen voor de entree. Deze is in de huidige situatie niet 

voldoende zichtbaar. De nieuwe entree moet wel, evenals de oude, ondergeschikt 

blijven aan het klooster. Bij het plaatsen van een mogelijk nieuwe entree voor het 

museum zal hierdoor een lastige situatie ontstaan, de entree moet publiek trekken 

maar mag geen afbreuk doen op het gesloten karakter van het gebouw. 

In de entree worden de toiletten, expositieruimte, presentatieruimte en een extra 

afdeling voor de collectie gesitueerd. 

De entree moet een oplossing bieden voor het donkere karakter van de kelder. Door 

deze bij het nieuw ontwerp te betrekken en zodoende te voorzien van luchtbehandeling 

en daglicht kan de kelder aanzienlijk worden verbeterd.  

toegankelijke kloostertuin

Hoewel het klooster van origine gesloten is het in het belang van het museum om het 

toegankelijker te maken voor publiek. De educatieve waarde van het gebouw wordt 

in de huidige situatie voor de passerende Udenaren verborgen gehouden, alleen de 

hoge kloostermuur leert men iets over de gesloten structuur van het complex. In het 

nieuw ontwerp moet er vrij toegang komen tot de kloostertuin welke verweven wordt 

met het naastgelegen park. Om het karakter te behouden zal dit op een subtiele 

manier moeten gebeuren. Middels  minimaal drie (één bestaande) poorten zal de 

wandelaar de kloostertuin en het daarbinnen gelegen restaurant moeten kunnen 

bereiken. 

Algemene eisen herbestemming

- Behoud originele uitstraling/karakter (verplicht)

 Externe veranderingen toegestaan mits verantwoordt toegepast, geen  

 afbreuk karakter. 

- Behoud van originele samenhang.

 Typologie van het kloostergebouw blijft zichtbaar

- Openbare kloostertuin 

 Het exterieur van het gebouw als geschiedenis boek, open voor eenieder  

 die geïnteresseerd is. Daarnaast een toegankelijk restaurant via onder  

 andere de kloostertuin. 
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4.1  ALGEMENE EISEN

4.1.2  PVE LEVENSLOOP BESTENDIG WONEN
  T.B.V. HET ARCHITECTONISCH EN BOUWTECHNISCH ONTWERP

Uit de behoefte-inventarisatie is gebleken dat de gemeente Uden een tekort verwacht 

van woningen welke geschikt zijn voor senioren. Senioren Belang Uden geeft zelfs 

aan dat het probleem groter is dan dat de gemeente aangeeft. 

In het kader van duurzaamheid is het verstandig om niet alleen naar de huidige situatie 

te kijken, maar ook naar de mogelijke scenario’s in de toekomst. We verwachten dat 

de Nederlandse bevolking tot het jaar 2040 zal groeien en dat de grijze druk hierbij 

zal stijgen. De functie seniorenhuisvesting zal tot die tijd weinig leegstand kennen. 

De vraag is alleen, wat gebeurt er met deze woningen na 2040? In het ontwerp is het 

daarom van belang om rekening te houden met een mogelijke nieuwe woonfunctie, 

bijvoorbeeld voor jongeren, in de toekomst. Het is ook verstandig om meerdere typen 

woningen in het ontwerp te verwerken, bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijke woningen 

en woningen voor de ouderen met mogelijk  een rollator. Woningen voor ouderen met 

een rollator dienen aan lichtere eisen te voldoen en kunnen op die manier beter in 

gebouwdelen worden verwerkt met beperkte vrijheid. 

Er wordt uitgegaan van de gebruiker met de meest bepalende eisen, een 

senior die mogelijk een handicap heeft in de vorm van een (chronische) ziekte, 

zichtproblemen, fysieke klachten (eventueel rolstoel) etc.. De woonruimtes dienen 

daarom op deze personen zijn aangepast. Eisen zijn afkomstig uit het Handboek voor 

Toegankelijkheid . Het handboek voor Toegankelijkheid is een uitgebreid naslagwerk 

met ontwerprichtlijnen en suggesties die betrekking hebben op de bereikbaarheid, 

bruikbaarheid en toegankelijkheid (btb). Het is geschreven namens de Chronisch 

zieken en Gehandicaptenraad Nederland. 

In een Woonkwaliteit-onderzoek uit 2010 van de seniorenwoningbouw Barendrecht 

kwamen werd middels interviews met bewoners een antwoordt gezocht op de 

onderzoeksvraag: “Hoe moet de binnenkant van de ideale (senioren)woning er 

uit zien en is extra ruimte of zijn speciale technische voorzieningen nodig?” Dit 

onderzoek wordt tesamen met de eisen van Woonkeur als maatstaaf aangehouden 

bij het ontwerpen van een nieuwe indeling. 

De meest voorkomende antwoorden uit het onderzoek van Barendrecht waren:

- Gelijkvloerse woning (max 4 verdiepingen)

- Aanwezigheid lift

- Ruime woning, brede deuren, grote lichte woonkamer

- Elektrisch bedienbare zonwering

- Minimaal 2 slaapkamers

- Veel opbergruimte

 algemeen

- Groene ,rustige omgeving met vrij uitzicht

- Veilig (uitstraling)

- Voorzieningen nabij

- Oppervlak 75-90m2

De wensen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen worden in het 

herbestemmings-ontwerp van het klooster opgenomen. Daarnaast worden de 

ruimteafmetingen voor rolstoelvriendelijk gebruik aangehouden welke zijn uitgegeven 

door Woonkeur. Woonkeur is een certificering voor nieuwbouwwoningen. 

 Algemeen terrein

- Automatische deuropenen

- Ruimte in lift minimaal 1050 x 2050mm

 Comfort ruimte (voor mensen met een handicap)

- Gelijkvloers  bouwen 

 

 Toegankelijkheid

- Werk met lage of geen drempels (straat of stoep verhogen) bij de   

 toegang onder de 20mm

 

 Algemeen Gebruiksvriendelijkheid

- Vermijd lage keuken kastjes

- Interne verlichting op bewegingsmelders

- Programmeerbare klokthermostaat CV

- Gebruik teruggebogen deurklinken (voorkomt haken)

- Schakelaars op bereikbare hoogte plaatsen

- Bediening van ventilatieroosters, zonwering en ramen moet    

 bereikbaar zijn (tussen 90-120cm + vloer)

 

 Veiligheid

- Installeer rookmelders

- (thermostaat) mengkranen

- Goede buitenverlichting (voor/achterdeur)

- Deurspion in voordeur

- Videofoon plaatsen om te kijken wie er aanbelt

 

 Badkamer

- Antislip laag aanbrengen

- Beugels plaatsen voor meer houvast

- Thermostaatkraan installeren voor een constante watertemperatuur;

- Douchezitje plaatsen (om zittend te kunnen douchen).

 Keuken

- Gebruik elektrische kookplaat

- 1 hendel mengkraan gebruiken

- Voldoende licht boven keuken

 Slaapkamer

- Raambediening op bereikbare hoogte

- rookmelders

Seniorenwoningen behoeven volgens het bouwbesluit niet aan andere eisen te 

voldoen dan woningen voor de gemiddelde mens. Woonkeur is een organisatie die 

certificeringen uitgeeft voor de mate waarin een gebouw geschikt is voor een bepaalde 

functie. In dit verslag worden de eisen van woonkeur voor rolstoelvriendelijkheid 

aangehouden in het ontwerp. Op de volgende pagina’s staan deze eisen uitgelegd.

Persoonlijk vind ik dat het  geen probleem mag zijn als er veranderingen plaats 

vinden. het gebouw heeft immers altijd met veranderingen te maken gehad en 

waarom zou dat nu moeten stoppen? Uiteraard moet er respectvol omgegaan worden 

met de emotionele en educatieve aspecten van het gebouw, maar we moeten er 

niet in doorslaan. Om het originele karakter te behouden is het van belang dat de 

samenhang van de originele opdeling van het gebouw behouden blijft, het slot moet 

bijvoorbeeld zijn vierkante samenhang behouden en de boerderij en kapel moeten 

als een separaat functionerend onderdeel met het klooster in verbinding staan.   
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4.2   EISEN WOONKEUR
Toiletruimte en badkamer

Relevante eisen t.b.v. bouwbesluit: badruimte mag samengevoegd worden met de toiletruimte, 

vloeropppervlak minimaal 1,6 m², min. 0.8m breed en 2.3m hoog

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: toiletruimte

- apart toilet bij meer dan 2 slaapkamers

- minimale afmetingen apart toilet: 850 x 1100

- vloer voorzien van stroeve afwerking

- wand voldoende stevig t.b.v. bevestiging sanitair en  hulpmiddelen.

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: hoofdbadruimte

- ruimte voor wc min.:     1100x1900 mm

- ruimte voor douche min.:     1100x 900 mm

- ruimte voor wastafel min.:     1100x1600 mm

- ruimte naast wc en zitje min.:   900x1200 mm

- ruimte t.b.v. draaicirkel rolstoel:   rond1500 mm 

- douchvloer dient vlak te liggen met het overige vloerveld. 

- douchkraan: thermostatische mengkraan

- douchekop op 900mm lange glijstang vanaf 1200 +vloer

Slaapkamer

Relevante eisen t.b.v. bouwbesluit:  daglichteis 10% vo, ventilatieeis

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt:  Hoofdslaapkamer

- er dient ruimte te zijn voor een tweepersoonsbed van minimaal 1800 x 2100mm en een 

linnenkast van 1200x600 mm.

- vrije beweegruimte van 1500mm voor bewoner met rolstoel vanaf de slaapkamerdeur naar een 

lange zijde van het bed en naar de linnenkast (kast minimaal 900 mm breed).

vrije beweegruimte aan twee overige zijden van het bed minimaal 600mm.

- aan overige slaapkamers worden geen eisen gesteld vanuit woonkeur. de bouwbesluiteisen 

gelden hier uiteraard wel. 

Entree en bergruimte

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: eisen entreedeur

- deurspion of glas in/bij voordeur, zodat gezien kan worden wie er voor de deur staat. (staand 

én zittend)

- bedieningen entreedeur met slot boven handgreep, deur licht te bedienen (maximaal 18N 

kracht, of elektrisch)

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: verkeersruimte

-  minimale breedte van 1100 mm 

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: eisen ramen

- uitzicht voor woonkamer: hoogte glaslijn minimaal vanaf 750mm + vloer over een minimale 

lengte van 1500mm

- per verblijfsruimte moet minimaal 1 raam te bedienen zijn op een hoogte van maximaal 1400mm

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: entree buitenzijde

- aan buitenzijde voordeur minimale vrije ruimte van 1500x1500 mm

- naast slotzijde buiten minimaal 350mm vrij van obstakels

- drempel toegangsdeur niet hoger dan 20mm

- bel maximaal 1400mm hoog t.o.v. straatwerk

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: bereikbaarheid

- er dient een verhard pad naar de entree te lopen van minimaal 1200mm breed. 

- dit pas dient voldoende stroef te zijn, ook als het nat wordt.

- maximale te overbruggen hoogteverschil mag 250mm zijn. De hellingbaan mag niet steiler zijn 

dan 1:12 (5°).
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4.2   EISEN WOONKEUR
Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: bezoekbaarheid

- op het niveau van de entree van het gebouw moet ten minste bereikbaar zijn: 

de primaire ruimten (woon-kookruimte, hoofdslaapruimte, hoofdbadruimte en een 

rolstoeltoegankelijk toilet (kan in de hoofdbadruimte zijn))en een privé buitenruimte

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: vrije gebruiksruimte en Draairichting

- vrije doorgang van de deuren moet minimaal 850mm breed bedragen. (geldt 

voor deuren van: entree, verblijfsruimten, toiletruimte, badruimte, bergruimte, privé 

buitenruimte.

- vrije gebruiksruimte aan beide zijden deuren van verblijfsuimten ebn badruimte 

moet minimaal 900x900mm bedragen. 

- toiletdeur en badkamerdeur moeten naar buiten open gaan (of schuifdeur)

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: vrije gebruiksruimte en Draairichting

- onder de binnendeuren verblijfsruimtes geen drempels

- onder de binnendeuren badruimte, toiletruimte, evt. bijkeuken,binnen/

buitenbergruimte, buitendeuren entree, privé buitenruimte maximaal 20mm drempel. 

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: bergruimte en ruimte wassen, drogen

- binnen de woning dient een bergruimte aanwezig te zijn van minimaal 1,5 m² groot, 

op de bouwlaag van de primaire ruimten.

- buiten de woning dient een bergruimte aanwezig te zijn van minimaal 4 m² voor o.a. 

fietsen e.d..

- de afstand tussen de entree en de buitenruimte mag niet meer dan 100m bedragen

- in de woning kan een wasautomaat en droger aangesloten worden.

- plaatsingsruimte beide apparaten ( op elkaar) van min. 600x600mm

- vrije gebruiksruimte gesitueerd voor de apparatuur van min. 600mm breed en 

900mm diep.

Relevante eisen t.b.v. bouwbesluit:

- de vrije doorgang (deur) dient ten minste 0,85m breed te zijn en 2,3m hoog.

- de toegang tot het gehele gebouw dient rolstoelvriendelijk te zijn met een vrije ruimte 

van 1,5 x 1,5 m.

- bij een liftschacht grenst eveneens een ruimte van 1,5 x 1,5m.

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: woonruimte

- oppervlakte moet minimaal 19m² bedragen (excl. een eventuele ruimte voor een 

open keuken)

- zitmat van minimaal 3300 x 3000 mm. Waarvan 3300 evenwijdig aan uitzichtzijde.

- eetmat van minimaal 2500 x 2500 m, inclusief een verkeersstrook van 900mm.

- De zitmat en de eetmat mogen elkaar niet overlappen. 

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: Privé buitenruimte 

- de buitenruimte moet obstakelvrij bereikbaar zijn, drempel maximaal 20mm hoog. 

- minimale afmeting prive buitenruimte: 1500 x 2000mm

- oppervlakte verhard en stroef afgewerkt.

- geen eisen gesteld vanuit waar de buitenruimte bereikbaar moet zijn. 

Eisen Woonkeur rolstoelgeschikt: Kookruimte

- breedte van de verblijfsruimte met kookfunctie moet minimaal 1800mm bedragen

- de lengte van het aanrecht minimaal 2500mm lang

- de lengte van het werkvlak aan beide zijden van de spoelbak minimaal 650mm 

breed

- lengte van het afzetvlak aan beide zijnde van het kooktoestel minimaal 200 mm 

breed.

- vrije gebruiksruimte/strook voor het aanrecht minimaal 1200 mm breed.

4.1.2.A tekeningen:
weergave minimale op-
pervlakten per onderdeel 
volgens Woonkeur. 
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HERBESTEMMINGS-
PLAN KLOOSTER

Uit het PVE wordt een herbestemmingsplan opgemaakt. In dit 

hoofdstuk worden eisen geintegreerd in de kloosterplattegrond. 

Voor het museum wordt er gezocht naar een nieuwe entree en een 

geschikte locatie voor een restaurant. 

Er  wordt gezocht naar een goede inpassing van de levensloop-

Het ontwikkelen van een 

herbestemmingsplan 

middels synthese van de  

onderzoeks-resultatien 

bestendige woningen in het kloosterslot. Het ontwerp voor de 

levensloopbestendige woningen wordt lokaal bouwtechnisch 

uitgewerkt. De technische uitwerking dient als voorbeeld voor 

het inpassen van technische mogelijkheden in een bestaand 

monumentaal gebouw. 
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5.1   ONTWERP MUSEUM

Restaurant (Lunch-cafe)

Een belangrijk onderdeel van het complex is het restaurant. Het is om verschillende redenen 

beter om het restaurant tot een lunch café te beperken:

- Het museum is slechts tot 17:00 uur open

- De fietsers en  wandelaars  zullen voornamelijk overdag het    

gebouw passeren

- Nabij gelegen restaurants richten zich niet op de  lunchtijd. 

- De lunchcafés die er zijn in Uden zitten vrijwel dagelijks overvol

bezoekers

Het restaurant moet de verschillende groepen zoals fietsers, wandelaars, bewoners van het 

klooster, museumbezoekers ontvangen. Het restaurant moet naast het leveren van voedsel 

bezoekers interesseren voor een museumbezoek, daarom is het van belang dat de bezoekers 

een impressie krijgen van het museum. De bezoeker moet zich bewust zijn van het monumentale 

klooster waar het zich bij bevindt om zo de educatieve waarde ervan te ervaren.  

capaciteit

De capaciteit van het restaurant hangt af van het soort restaurant, de indeling, stoeldichtheid 

en het verwachtte aantal bezoekers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verdienend 

oppervlak en het niet-verdienend oppervlak. Onder het verdienend oppervlak wordt de (zit)

ruimte voor de gasten bedoeld en het niet verdienend de keuken, garderobe, toilet, etc..  In de 

horeca wordt bij het bepalen van de juiste oppervlakte uitgegaan van kengetallen die de m²/gast 

aangeven. Omdat het restaurant een breed publiek moet trekken is het verstandig om voor een 

restaurant te kiezen dat niet te duur is. De kengetallen voor een eenvoudig restaurant zijn 1-1,25 

m² /gast en die van een middenklasse restaurant 1,25 – 1,75m²/gast. 

Restaurants in Uden hebben over het algemeen een warme en knusse uitstraling met een redelijk 

kleine stoeldichtheid. In het ontwerp zal daarom 1,25m²/gast aangehouden worden.  Voor het 

niet-verdienend oppervlak wordt 60% van het verdienend oppervlak aangehouden.

Het bepalen van het aantal gasten dat tegelijkertijd in het restaurant  zitten is gezien de vele 

richtingen een lastige klus. Het is zaak om dit niet te overschatten, met als gevolg dat het te 

vaak half leeg staat. De bezoekers van het museum zullen voornamelijk koffie met mogelijk was 

patisserie nemen. Lunch zal vooral door niet bezoekers worden genuttigd, bewoners van de 

seniorenwoningen, fietsers, wandelaars en culinaire genieters.  Daarnaast zal het bezoekersaantal 

toenemen bij mooi weer, maar zullen deze eerder op het buitenterras gaan zitten. Er moet wel 

rekening worden gehouden met een groter aantal bezoekers bij bijzondere gelegenheden zoals 

openingen van tentoonstellingen. Het restaurant zal een vergelijkbare grootte nodig hebben als 

een gemiddeld lunch-café met zitplaatsen voor ongeveer  40 personen, daarbij opgeteld een 

groter aantal personen bij openingen wordt het in totaal 50 personen.

Het aantal m² wordt dan: 50 personen x 1,25 m²/gast = 62,5m² + 60% = +/- 100m² 

5.1.1  RESTAURANT, LUNCH CAFÉ 
  LOCATIEBEPALING RESTAURANT
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5.1   ONTWERP MUSEUM

Uitzicht klooster

Uitzicht op het klooster zal een bijdrage leveren aan de educatieve waarde van het 

pand. Discussies onderling en mogelijk tekst en uitleg op het menu kunnen hier aan 

bijdragen. Interesse voor het museum zou hierbij kunnen ontstaan, met een hoger 

bezoekers aantal tot gevolg.

Koppeling museum

Een directe koppeling aan het museum zou in het geval van regen een droog bezoek 

aan het restaurant mogelijk maken. Daarnaast zal men eerder geneigd zijn nog wat te 

gaan drinken als de ingang van het restaurant op de route ligt. 

Brede bereikbaarheid

Het restaurant moet zich niet alleen op de museumbezoekers richten, het namelijk 

moet voor iedereen bereikbaar zijn. Dit kan door deze interactie een win-win situatie 

opleveren. De senioren die een hapje gaan eten vinden bedrijvigheid om hen heen 

prettig, de museumbezoekers zitten niet in een te leeg restaurant en de overige 

bezoekers worden mogelijk geïnteresseerd om het museum eens te bezoeken.

Zichtbaarheid

Om de overige bezoekers naar het restaurant te lokken moeten zij bewust worden 

gemaakt van de aanwezigheid ervan. Het is hierbij wel zaak om geen afbreuk te doen 

op de monumentaliteit van het complex. Een groot restaurant dat het uitzicht op het 

klooster in de weg staat is bijvoorbeeld geen optie.

eigenschap

NR.Zonlicht, Uitzicht tuin, Uitzicht klooster, koppeling, Brede bereikbaarheid, Zichtbaarheid, aantasting monument

1 + +- -    +   +             + +-

2 ++ ++ +    ++   ++            +  +

3 +- - +    +   +       - +-

4 -- -- +-    +-   +-  +- ++

5 +- - +    -   -  -- +

6 ++ ++ ++    +-   +  + ++

7 ++ +- +    +   +  + -

In de tabel wordt duidelijk dat de twee locaties 2 en 6  het meest geschikt zijn voor 

het restaurant. Locatie 2 onderscheidt zich van 6 door de betere mogelijkheden tot 

koppelen met het museum en de goede bereikbaarheid, met name die vanuit het 

museum. In het geval van locatie 6 zou er een binnenplein gerealiseerd kunnen 

worden t.p.v. locatie 2, ook zal deze door zijn afstand van het hoofdgebouw een 

onafhankelijk uitstraling uitoefenen wat de aanwezigheid benadrukt en geen afbreuk 

doet aan de monumentale waarde van het klooster.  Het ‘ontwerpgebied’ waarin het 

restaurant zal komen te staan strekt zich uit van locatie 2 tot aan locatie 6.

Het restaurant moet slim inspelen op de vergrijzingsgemeente Uden door middel 

van een speciaal senioren menu en een goede gebruiksvriendelijke omgeving. (bron: 

passie.horeca.nl)

locatie

De aspecten die bepalend zijn bij de keuze van de juiste locatie zijn: de toetreding 

van zonlicht, het uitzicht op het klooster en de kloostertuin/park, de koppeling aan het 

museum, de bereikbaarheid, de zichtbaarheid van buitenaf en de belemmering voor 

enkele zusters die mogelijk nog in het klooster verblijven. In de afbeelding hieronder 

zijn de mogelijke locaties aangegeven.

  

Locatiemogelijkheden restaurant 

1. In de oude boerderij direct gekoppeld aan de nieuwe entree.   

 Het terras zou i.v.m. de zontoetreding aan de rechterzijde van 

 de boerderij  gerealiseerd moeten worden. 

2. In de huidige kruidentuin, niet direct gekoppeld aan het klooster,   

 maar op een redelijke afstand ervan zodat daglicht voldoende het   

 klooster binnen kan dringen.

3. In het voorhof gelegen tussen de boerderij en het pad naar de   

 grote voordeur.

4. In de kapel aan de noordzijde. 

5. In het kloosterhof in het midden van het slot. Mogelijk overkapt   

 met een glazen dak.

6. In de kloostertuin, mogelijk boven optie 2 zodat de kruidentuin als   

 een plein fungeert. 

7. Naast de kloostermuur in het veld.

Aandachtspunten bij het bepalen van de juiste locatie

Zonlicht

Een restaurant met terras heeft behoefte aan daglicht, en het liefst gecombineerd 

met zonlicht. Een terras in de zon doet het normaliter veel beter dan zijn buren in de 

schaduw omdat mensen een natuurlijke behoefte hebben aan warmte en zonlicht.  

In de vergelijking wordt gekeken naar het zonlicht vanaf 10 uur ‘sochtends tot 

zonsondergang

Uitzicht kloostertuin/park

Voor de bezoeker van het restaurant die naast het uitzicht op het klooster graag van 

de mooie groene omgeving geniet zal uitzicht op de tuin prettig zijn. 

5.1.1.B situatie links: 
De mogelijke locaties 
voor een restaurant zijn 
met rood gemarkeert en 
voorzien van een num-
mer. De meest rechtse 
situatie markeert de meest 
geschikte plaats

5.1.1.A afbeelding rechts:
Een verzameling van de 

schaduwoverlap waarmee 
het klooster gemiddeld 

genomen van 10.00 tot 18.00 
mee te maken heeft.
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5.1.2  ENTREEGEBOUW   
  LOCATIEBEPALING EN ONTWERP

De huidige entree van het museum bestaat uit een onopvallend cluster blokjes. Het 

vooronderzoek concludeerde dat de huidige entree niet aan de juiste verwachtingen 

van een museumwaardige entree voldoet. Hoewel het aanzicht op het klooster van 

monumentaal belang is en niet verstoord mag worden, moet de entree een bepaalde 

aantrekkingskracht bewerkstelligen. Het moet een interesse opwekken bij de 

passerende Udenaar. In het nieuwe ontwerp is er gezocht naar een entree die in 

vorm, structuur en materiaal afwijkt van het klooster. Het zoeken naar contrast heeft 

met name te maken met het feit dat de entree zich buiten  het klooster  bevindt. 

De entree zou bij een overeenkomstig vorm, structuur en materiaal  als het klooster 

verwarring creëren, de afgebakende eenheid binnen de kloostermuren is als één 

geheel, alles daar buiten wijkt daarvan af. 

De meest geschikte locatie van de nieuwe entree is ter plaatse van de kelder, in lijn met 

de boerderij. Op deze locatie kan het gewaardeerde aanzicht bij binnenrijden Uden 

behouden blijven zonder dat de imposante en mistieke kracht van de kloostermuur 

verloren gaat. Door een nieuw entree gebouw aan deze zijde te plaatsen kan de 

onderliggende kelder bij het geheel betrokken worden. De hoogte mag eveneens 

niet het aanzicht verstoren. Dat betekent dat maximaal 4 meter hoog gebouwd mag 

worden. 

In onderstaande tekening wordt weergegeven in het blauw aangegeven waar zich 

de beste locatie voor een nieuwe entree bevindt.  De entree wordt voorzien van 

5.1   ONTWERP MUSEUM

5.1.2.C foto´s links: mood-
board entree. 
(bron: meerdere bronnen, 
zie literatuurlijst.)

5.1.2.A situatie rechts: 
Zoeken naar een ge-

schikte locatie binnen het 
belangrijke zuid/westelijke 
aanzicht. Het blauwe vlak 
geeft de meest geschikte 

locatie voor een nieuwe 
entree weer. 
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5.1.3.B uiterst rechts: 
schematische weergaven 

van de organisatie van het 
museum

op de volgende pagina’s worden de ontwerpstappen globaal samengevat. De grote 

van de massa is bepaald door de som van gewenste m2 per ruimte. 

Het ontwerp is gebaseerd op een massa, een steen, dat symbool staat voor de 

geslotenheid die de orde kent. De massa is aan de binnenzijde voorzien van een 

binnenhof welke één zijde toegankelijk is. Via een grote brede trap begint het publiek 

de route in de kelder. Op de begane grond van het complex zijn de ruimtes voor het 

personeel gesitueerd. De directeur, administratie en overige medewerkers hebben 

hier een werkplek met direct toezicht op de museumvloer. 

De centrale gang begint met een open ruimte waar presentaties gehouden  kunnen 

worden. De gang bied ruimte voor tentoonstellingen of exposities. In het onderstaande 

schema (5.1.3.B) is de organisatie verder uitgelicht. Het nieuwe lunchcafe is ook 

aan het schema toegevoegd. Nadat de bezoeker van het museum de route heeft 

afgerond , kan deze via de kloostertuin het lunchcafe betreden.

een ruimte voor de beveilging, administratie, garderobe, museumshop , toiletten en 

collectie 1 en 2. Direct aan collectieruimte 2 wordt het archief en atelier gekoppeld 

waar men restauraties uit kan voeren. Ten behoeve van een overzichtelijk geheel moet 

er een centrale gang tussen de entree en de boerderij geplaatst worden. Een brede 

gang verschaft overzicht en geeft een indicatie van de routing. Aan de centrale gang 

worden de overige ruimtes gekoppeld. 

Het ontwerp voor de nieuwe entree wordt verdiept in de grond uitgevoerd om zodoende 

de kelder bij het ontwerp te betrekken. Het PVE schreef dit voor om zodoende een 

prettiger klimaat te creeën in de kelder. Er is gekozen om één zijde van de kelder 

open te breken en zodoende zorgen voor lichtinval via een open binnenruimte van het 

museum. Het moodboard op de linkerpagina geeft de gewenste sfeer aan. 
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5.1   ONTWERP  MUSEUM

1. Een volume wordt ter plaatsen van de gekozen locatie geplaatst. Omdat de boerderij schuin loopt ten opzichte van de weg en de overige 
bebouwing wordt er bij het nieuwe volume een deel afgeschuind zodat deze met de boerderij gelijk blijft en in schuinte met de kelder overeenkomt. 
Het volume maakt bovengronds geen verbinding met het klooster om zodoende een separate vorm te creëren.

3. Ter plaatsen van de kelder wordt een hap uit het volume genomen. Deze sparing zorgt ervoor dat daglicht de kelder kan bereiken. De sparing is 
afgeleid van een typologie die bij dit type klooster voorkomt namelijk het pand- of kloosterhof. 

2. Het volume wordt aan de bovenzijde afgeschuint zodat het gebouw niet meer als een blok voor de boerderij komt te staan. Het aanzicht wordt 
hierdoor zachter. 

4. Een tweede sparing wordt uit de grond gehaald en zorgt voor een open verbinding met de kelder. De voorzijde van sparing loopt gelijk met de 
voorzijde van de noordelijke kloostermuur.
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5.1   ONTWERP  MUSEUM

5.1.2.D tekeningen: 
ontwerpstappen entreege-
bouw

5. Een wand wordt in lijn met de kloostermuur geplaatst. zodat het “kloosterhof” aan 
vier zijde omsingeld is. De dichte betonnen wand staat symbool voor de gesloten-
heid die het klooster uitstraald, en zo ook het nieuwe entreegebouw. De gesloten 
vorm moet interesse opwekken bij de voorbijganger. 
Om voldoende daglicht binnen te krijgen wordt de gevel rondom het 
“kloosterhof”opgetrokken uit vliesgevel. 
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5.2   ONTWERP  MUSEUM

5.1.2.E Dwarsdoorsnede van de kelder in het nieuwe entreegebouw

5.1.2.G aanzicht vanaf de hoofdroute voor autoverkeer. De afgeschuinde beton-
nen vorm staat in contrast met het ambachtelijke klooster. De geslotenheid komt 
daarentegen overeen en zorgt voor een gebalanseerd geheel. 
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5.1.2.F Dwarsdoorsnede van de begane grond in het nieuwe entreegebouw
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5.1.2.I aanzicht vanaf de Veghelsedijk
links is de boerderij zichrbaar. De verbinding is ondergronds

5.1.2.H aanzicht vanaf de Veghelsedijk
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5.1.2.J bovenaanzicht entreegebouw
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5.2   ONTWERP WONINGEN

ontwerpopzet 1 ontwerpopzet 2

ontwerpopzet 3 ontwerpopzet 4
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5.2   ONTWERP WONINGEN

5.2.1.A schetsen links: 4 
verschillende scenario´s 
voor de indeling van het 
klooster

5.2.1  VERDELING KLOOSTERSLOT
  WONINGEN EN MUSEUM

Het klooster wordt opgedeeld in een museum en woningen. De manier waarop 

deze totaal verschillende functies ingepast worden speelt een belangrijke rol bij het 

uiteindelijke functioneren van het gebouw. De conclusies uit voorgaande onderzoek 

worden hierbij meegenomen in de beoordeling. In dit hoofdstuk worden 4 scenarios 

geschetst en omschreven. Hieruit volgt één scenario die als hoofdlijn wordt gebruikt 

bij het ontwerpen. 

 

Ontwerpopzet 1: Museum als bestaand + bovenverdieping

De seniorenwoningen zijn van 2 mogelijk 3 ingangen voorzien. Het museum blijft als 

bestaand, echter de bovenverdieping wordt erbij betrokken. 

Voordelen

- Museum wordt vergroot met de bovenverdieping

- Geen grote veranderingen voor het museum 

- Zusters kunnen in het klooster blijven wonen in afgescheiden   

 situatie. De woning grenzend aan de kapel kan in eerste instantie   

 gescheiden worden uitgevoerd. 

- Typische centrale gang in de ‘nieuwe vleugel’ kan behouden   

 blijven

Nadelen

- Het slot (vierkant) wordt opgedeeld in verschillende functies.

- Chaotische samengang

 

Ontwerpopzet 2: seniorenwoningen in vierkant slot

De seniorenwoningen zijn van 2 mogelijk 3 ingangen voorzien. Het museum blijft als 

bestaand

Voordelen

- De woningen krijgen een overzichtelijke routing

- De oorspronkelijke samenhang blijft behouden, boerderij    

 gescheiden van het slot.

- Goede vluchtroutes met aansluiting aan de straatzijde

- Zusters kunnen in het klooster blijven wonen in afgescheiden   

 situatie. De woning grenzend aan de kapel kan in eerste instantie   

 gescheiden worden uitgevoerd.  

Nadelen

- Voormalig extra beveiligd deel museum in klooster wordt weer   

 woning.

- Door de afwijkende constructiemethode van het deel  dat    

 voormalig museum was moet dit ingrijpend veranderd worden. De   

 balken worden gedragen door de centrale gang. 

- Woning grenzend aan het museum krijgt moeilijkheden omtrent   

 daglichtoppervlak (mogelijk bij museum voegen.)

- Museum wordt kleiner

Ontwerpopzet 3: Museum tot en met kerk doortrekken

De seniorenwoningen zijn van 2 mogelijk 3 ingangen voorzien. Het museum trekt in 

het voorste deel van het klooster zodat de kapel hierin opgenomen kan worden.  

Voordelen

- Museum gebruikt het deel dat de grootste monumentale waarde   

 heeft. 

- De kapel kan gemakkelijk bij het geheel betrokken worden

- Het voorhof  kan volledig gebruikt worden door het museum

- Goede interactie tussen de bewoners en de bezoekers

- De beleving van het klooster wordt groter voor de bezoeker

Nadelen

- De hoofdingang wordt van de woningen gescheiden, hierdoor   

 zal er extra veel moeite worden gedaan om dit elders te    

 bewerkstelligen.

- Zusters kunnen niet meer afgescheiden wonen.

Ontwerpopzet 4: Museum als ingekort tot deur + bovenverdieping

De seniorenwoningen zijn van 2 mogelijk 3 ingangen voorzien. Het museum blijft als 

bestaand, echter de bovenverdieping wordt erbij betrokken.  De oriëntatie van het 

museum ligt meer naar de kelder. Een mogelijke routing in lus-vorm blijft bestaan.

Voordelen

- Museum wordt vergroot met de bovenverdieping en ingekort bij   

 de zuid-oost vleugel

- Geen grote veranderingen voor het museum 

- Zusters kunnen in het klooster blijven wonen in afgescheiden   

 situatie. De woning grenzend aan de kapel kan in eerste instantie   

 gescheiden worden uitgevoerd. 

- Typische centrale gang in de ‘nieuwe vleugel’ kan behouden   

 blijven

Nadelen

- Het slot (vierkant) wordt opgedeeld in verschillende functies.

- Museum wordt kleiner op de begane grond

conclusie

Er wordt gekozen voor ontwerpopzet 2 omdat het behoud van het slot als één geheel 

het meest interessant is. De verloren oorspronkelijke samenhang komt weer terug. De 

mogelijkheid voor de zusters om in het klooster te blijven wonen kan ook voordelen 

met zich mee brengen wanneer de zusters nog in het klooster aanwezig zijn. 
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Door de resultaten van het onderzoek en de minimale eisen van het bouwbesluit 

te combineren ontstaat er een passend ontwerp voor het kloosterslot. Het behoud 

van het kloosterslot als één geheel wordt als belangrijk onderdeel beschouwd. De 

beleving van het slot als geheel is hierbij van groot belang. Om dit te bereiken is 

er voor gekozen om de kloostergang, die uitzicht biedt tot het kloosterhof, intact te 

houden en zelfs uit te breiden. 

De nieuwe kloosterwoningen zijn opgezet als levensloopbestendige woningen. Over 

het algemeen zijn daarbij de zwaarst wegende eisen bepalend. Dat wil zeggen dat 

de nieuwe kloosterwoningen moeten voldoen aan de, door Woonkeur, gestelde 

eisen voor rolstoelgebruikers of rollatorgebruikers (wanneer rolstoeltoegankelijkheid 

niet mogelijk is). De kloosterwoningen diende volgens Woonkeur (ruimteafmetingen 

opgeteld) ten minste een vloeroppervlak van ongeveer 80m² te bevatten. Bij het 

indelen is goed gelet op het aantal ramen per woning. De maximale daglichttoetreding 

is daarbij bepalend geweest voor de ruimteafmetingen achter de ramen. Hierdoor zijn 

er plattegronden ontstaan van gemiddeld 90m², een maat kleiner is vrijwel onmogelijk 

in combinatie met de kloostergang omdat er dan niet voldoende daglichtopeningen 

zijn voor het benodigde verblijfsgebied. 

Behoud kloostergang

Het ontwerp van de kloosterwoningen is gebaseerd op de oude situatie, met een 

kloostergang rond het kloosterhof en de vertrekken daaromheen. De kloostergang 

is in het nieuwe plan overzichtelijker gemaakt. De gang loopt namelijk volledig 

rond het kloosterhof. In de oude situatie liep de gang niet volledig rond. De 

kloostergang is tevens de vluchtroute en wordt daarom op verschillende plaatsen 

voorzien van rookafscheidingen ten behoeve van subbrandcompartimenten. De 

kloostergang kan via 4 verschillende toegangswegen worden betreden, aan iedere 

zijde van het vierkante slot één. De kloostergang is ten minste 1500mm breed en 

voldoet daarmee aan de minimale eisen van het bouwbesluit en die van Woonkeur 

voor rolstoeltoegankelijkheid. De 3 trappenhuizen en de 2 liften grenzen aan de 

kloostergang en dienen naast normaal verticaal transport ook als vluchtroute voor de 

bovengelegen verblijfsgebieden. Op de begane grond is plaats voor 8 woningen, 6 

rolstoelvriendelijke woningen en 2 rollatorvriendelijke. 

Gezamenlijke ruimten

Uit verscheidende onderzoeken van zorgleveranciers is gebleken dat de senioren 

die het meest tevreden zijn over hun leven geregeld aanspraak hebben van 

medebewoners. Sociaal contact bepaalt daarmee de levenskwaliteit van de senioren. 

Op de plek waar voorheen de refter was komt een gemeenschappelijke ruimte. Hier 

kunnen de bewoners hun sociaal contact onderhouden door indien gewenst samen 

te koken, kaartspelen, biljarten of gewoon gezellig te buurten. Ook het kloosterhof 

wordt de gezamenlijke tuin waar men kan genieten van de buitenlucht. 

Woningen

De woningen zijn gelijkwaardig opgesteld. De ruimtes die de meeste installaties 

bevatten en het minste daglicht nodig hebben zijn aan de binnenzijde geplaatst. De 

verblijfsruimtes worden aan de buitenzijde geplaatst zodat deze uitzicht hebben op 

de kloostertuin en voldoende daglicht binnen krijgen. De ruimtes aan de binnenzijde 

van het klooster, grenzend aan de kloostergang, zijn verticaal en horizontaal 

uitgelijnd zodat er een strook van installaties ontstaat. Door het concentreren van 

de installaties kunnen leidingen zo kort mogelijk worden gehouden. Daarnaast 

kunnen de installaties in de strook worden voorzien van een betere geluidsisolatie 

zodat ongewenst installatiegeluid vermeden wordt. Op de linkerpagina is één woning 

uitgewerkt. Het principe herhaald zich bij de overige woningen op de begane grond 

én de verdieping. De woningen aan de zuid-westelijke vleugel zijn in tegenstelling tot 

de rolstoelvriendelijke woningen elders, slechts rollator vriendelijk uitgevoerd. Dit is 

gedaan omdat er niet voldoende ruimte was voor een rolstoelvriendelijke uitvoering. 

De woning grenzend aan de kapel kan door de zusters Birgittinessen worden gebruikt. 

Deze woning staat in verbinding met het de kapel en het koor waar de zusters 

afgezonderd kunnen bidden. Deze woning en de woning op de verdiepingen kunnen, 

indien nodig, over een eigen interne trap beschikken zodat ook de bovenwoning 

door de zusters kan worden gebruikt. De woningen zijn voorzien van een woonkamer, 

keuken, badkamer, 2 slaapkamers, berging/wasruimte en in sommige gevallen 

een apart toilet. De gemiddelde gezinsgrootte in Nederland is 2,20 personen per 

gezin (CBS). De 3 persoonswoningen spelen op dit gemiddelde in door de extra 

slaapkamer. Het biedt senioren die met zijn tweeën zijn ook de mogelijkheid om 

logees te ontvangen. 

Bergingen

De bewoners beschikken over een buitenberging en een berging binnen in de woning. 

De buitenbergingen zijn aan de voorzijde van het klooster binnen de kloostermuren 

geplaatst. De bewoners kunnen hier hun fietsen e.d. stallen. 

Technische ruimte

De technische ruimte is naast de lift in de zuidvleugel geplaatst. Hier wordt de 

ventilatie van de kloostergang gereguleerd en worden de gezamenlijke installaties 

aangestuurd. Hier kunnen ook de middelen worden opgeslagen ten behoeve van het 

onderhoud van het gebouw. De bewoners dienen samen het onderhoud te betalen. 

Dat kan in een onderhoudscontract verplicht worden bij de verkoop van de woningen. 

Tochtportaal

Een tochtportaal heeft als voordeel dat als de buitendeur opengaat er geen directe 

luchtstroom van buiten naar binnen komt. Er wordt als het ware een sluis gecreëerd 

die de druk van de buitenlucht die naar binnen wil opbreekt. Het is raadzaam om de 

deuren niet tegenover elkaar te plaatsen om dat deze in vele gevallen tegen elkaar 

open zullen staan en het effect van het tochtportaal dan verdwijnt. 

Beperk en combineer leidingen

Kortere leidingen betekent minder materiaal. Door de leidingen als een gezamenlijk 

netwerk door het gebouw te laten lopen kan het geluid en de warmte die de leidingen 

veroorzaken goed geïsoleerd worden. Door kortere leidingen gaat er minder 

energie verloren tussen de bron en het doel. Door de leidingtracés te combineren 

hoeft men niet het gehele plafond, maar slechts een strook bereikbaar te houden. 

Bereikbare leidingtracés bieden gebruikersgemak bij aanpassingen in de toekomst. 

De gebieden die wegens brandveiligheid niet meer bereikbaar bij oplevering moeten 

voorzien zijn van mantelbuizen. Mochten er in de toekomst toch leidingen in deze 

delen doorgevoerd worden dan kunnen die inde mantelbuizen worden aangebracht.

constructie

Uit de analyse is gebleken dat de bestaande constructie is voldoende sterk 

is om de nieuwe functie te integreren. Om de stabiliteit te waarborgen blijven de 

stabiliteitsschijven (zie 1.2 bouwtechnische waarde) behouden. Ter plaatse van grote 

overspanningen dienen de vloerbalken met stalen l-profielen te worden verstevigd 

om de doorbuiging te verminderen.

De kloostergang blijft zo veel mogelijk als bestaand, het tegelwerk blijft in het zicht. De 

balklaag kan niet in het zicht blijven omdat de verdiepingsvloer een scheiding tussen 

brandcompartimenten is. Door het verleggen van de isolatielijn, van buitengevel 

naar de interne woningscheidende gevel, blijft de buitengevel ter plaatsen van de 

kloostergang grove aanpassingen gespaard. De begane grondvloer in de woningen 

beschikt niet over monumentale kwaliteiten en wordt wel aangepast aan de nieuwe 

eisen. Om de draagkracht van de houtenvloer te waarborgen dienen de balken bij 

grote overspanningen te worden verstevigd (afbeelding 5.3.2.D blz.102).
5.2.2.A indeling links: 
woning 6 voorzien van alle 
eisen uit het PVE

5.2.2  INDELING KLOOSTERSLOT

5.2   ONTWERP WONINGEN
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5.2.2.B  BEGANE GRONDVLOER (1:200)

5.2   ONTWERP WONINGEN

Plattegrond van de begane grond. 
Woningafmetingen zijn tot stand 
gekomen door benadering van het 
ideale woonoppervlak van 85m2. 
Alle binnenwanden binnen de won-
ingen zijn lichte scheidingswanden. 
De installatiestrook is met blauw 
gearceerd. 
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5.2.2.C  VERDIEPINGSVLOER (1:200)

5.2   ONTWERP WONINGEN

Plattegrond van de verdiepings-
vloer. Woningafmetingen zijn tot 
stand gekomen door benader-
ing van het ideale woonopperv-
lak van 85m2. Alle binnenwan-
den binnen de woningen zijn 
lichte scheidingswanden. 
De installatiestrook is met blauw 
gearceerd. 
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5.3.1.1 
RELEVANTE VERPLICHTINGEN (BOUWBESLUITEISEN)

Gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied

55% van de gebruiksoppervlakte moet verblijfsgebied zijn. 

 

Thermische isolatie

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of 

een badruimte, heeft een bepaalde warmteweerstand van ten minste 3,5 m² K/W. 

Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen hebben 

een volgens NEN 1068 bepaalde warmtedoorgangscoëfficiënt van ten hoogste 1,65 

W/m²K.

Op 1 januari 2015 gaat de minimale isolatiewaarde voor de gebouwschil van 3,5 

naar 5,0 m²K/W. Aedes, Bouwend Nederland, Neprom en NVB – verenigd in het 

Lenteakkoord – pleiten in een brief naar Blok voor differentiëring. Differentiëring 

van de regel wil zeggen dat de isolatiewaarde slimmer wordt onderverdeeld. Een 

optimale verdeling wordt bereikt wanneer de Rc-waarde van het dak naar 6,0 

m²K/W stijgt, de waarde van de gevel zakt naar 4,5 m²K/W en de waarde van de 

begane grondvloer 3,5 m²K/W blijft. Een verhoging van de Rc-waarde van vloeren 

levert volgens bovengenoemde partijen geringe energiewinst op en zorgt daarmee 

alleen voor onnodige kosten. Daarnaast zijn onnodig hoge kosten een afbreuk op de 

duurzaamheidsfactor van een gebouw, duurder betekent immers dat het moeilijker 

verkoopbaar wordt. 

In het project wordt ingespeeld op de eisen die Aedes, Bouwend Nederland, Neprom 

en NVB aanraden. In het kader van duurzaamheid is het verstandig om in te spelen op 

toekomstige waarde, het blijft daarom langer voldoen aan de eisen, de energielasten 

zijn lager en blijft daarmee beter verkoopbaar.

luchtverversing ( tekening 5.3.1.G)

Het bouwbesluit eist dat de ventilatiecapaciteit van een verblijfsgebied groter of gelijk 

aan 0,9 dm³/s/m², met een minimum van 7dm³/s. Bij een verblijfsruimte is de eis 0,7 

dm³/s/m² en eveneens een minimum van 7dm³/s. Een toiletruimte moet een vaste 

waarde groter of gelijk aan 7dm³/s afzuigen, een badruimte 14 dm³/s en een keuken 

21 dm³/s. Aan de meterruimte wordt een eis van 2 dm³/s/m³ met een minimum van 2 

dm³/s.

5.3.1  IMPLEMENTATIE EISEN
  TOEPASSEN VAN RELAVANTE EISEN BOUWBESLUIT EN PVE

De minimale ventilatiebehoefte van een verblijfsgebied wordt berekend aan de hand 

van de formule 0,9 *vloeroppervlak. Als voorbeeld nemen we woning 4 op de begane 

grondvloer. 

Om de ventilatievraag in balans te houden dient er een afzuigcapaciteit bij te komen 

van 53-42= 11 dm³/s zodat het totaal aan afzuiging gelijk is aan de toevoer. De 

toevoer gebeurt door middel van natuurlijke ventilatie en zal via ronde gaten in de 

buitenmuur tussen de dubbele raamconstructie worden gezogen. Hier wordt de lucht 

opgewarmd en door 

ventilatieroosters de ruimte in worden gestuurd. De ventilatiecapaciteit van de 

roosters kunnen variëren van 7, 10, 17 tot wel 21,7 dm³/s/m1. De grootste toevoer van 

16 dm³/s kan daarom gemakkelijk behaald worden. De keuze voor natuurlijke toevoer 

heeft betrekking op de compacte installatiestrook. Wanneer de lucht mechanisch 

zou worden toegevoerd dan zou deze te dicht bij de afvoer uitkomen en zodoende 

een slechte circulatie veroorzaken. Daarnaast is er door middel van een dubbele 

raamconstructie rendement te behalen. 

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een 

volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan 0,2 m/s

De gemeenschappelijke gang rondom het kloosterhof, tevens de vluchtroute, dient 

eveneens geventileerd te worden. Het bouwbesluit eist een ventilatiecapaciteit van ten 

minste 0,7 dm³/s/m². De gang voor woning vier door is in totaal 33,4m² groot en dient 

een ventilatiecapaciteit van 23,74 dm³/s te behalen. In het project is ervoor gekozen 

om dit op te delen in 3 afzuigpunten gekoppeld aan een niet direct bereikbaar deel in 

de installatiestrook (juridisch niet mogelijk)

In de gemeenschappelijke verkeersruimte van een woongebouw kan zich 

verontreinigde lucht ophopen en kunnen onaangename geuren blijven hangen, 

afkomstig uit de woningen. Met de eis aan de ventilatiecapaciteit wordt beoogd 

dat de door de mens veroorzaakte verontreiniging en verhitting van de lucht op een 

aanvaardbaar peil wordt gehouden.

 

Regelbaarheid

Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 

0% tot 30% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft, bepaald volgens 

NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een 

stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied 

die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.

Luchtkwaliteit

De toevoer van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een 

verblijfsgebied moet rechtstreeks van buiten plaats vinden. Ook de toevoer van verse 

lucht naar een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks van buiten 

plaats. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten 

plaats.

Spuiventilatie

Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde 

capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm³/s per m² vloeroppervlakte van 

dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn beweegbare 

constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Voor een verblijfsruimte 

geldt een spuivoorziening met een capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 

dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte. Ten minste een van die beweegbare 

constructieonderdelen is een beweegbaar raam.

Daglicht

Een verblijfsgebied heeft een bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² 

waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan 10% van de vloeroppervlakte in m² van 

dat verblijfsgebied. Daarbij geldt dat een verblijfsruimte minimaal een equivalent 

daglichtoppervlak van 0,5 m² heeft.

Over het algemeen hoeft er geen rekening gehouden te worden met belemmering. De 

openingen die verantwoordelijk zijn voor het daglicht in de verblijfsgebieden liggen 

aan de buitenzijde van het klooster en op voldoende afstand tot de rand van het 

perceel. De berekening van de daglichtopeningen is terug te vinden bij hoofdstuk 1, 

bouwfysica.

 

5.3.1.A tabel rechts: 
ventilatiebehoefte woning 

4. Woning 4 wordt vaker in 
het verslag als voorbeeld 

genomen 

5.3.1.B doorsnede links: 
De gewenste eisen in 
kaart gebracht. niet alle 
eisen zijn verplicht door 
het bouwbesluit. De eisen 
waarbij de waarde tussen 
haakjes staat wordt bij 
de technische uitwerking 
aangehouden 
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Geluidsisolatie 

Geluidshinder kan optreden in verschillende vormen. Geluid is een trilling en gaat 

altijd via de lucht of een vast materiaal (contact). 

Geluidshinder via de lucht wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeerslawaai, 

de menselijke stem, radio en tv. Luchtgeluid kan zich op verschillende manieren 

verplaatsen, de trillende lucht botst op een vast constructiedeel en veroorzaakt 

zodoende een trilling in het constructiedeel die zich aan de andere zijde van de 

constructie wederom uit in luchtgeluid, of het luchtgeluid bereikt via openingen van 

ventilatiekokers, gangen, ramen enzovoorts de naastgelegen ruimte (omloopgeluid). 

Er kan ook spraken zijn van lekkage via leidingen of aansluitpunten. 

Een extra aandachtspunt voor het klooster is de geluidshinder van vliegbasis Volkel, 

het klooster ligt in het verlengde van de start- en landingsbaan en heeft veel te 

maken met overvliegende militaire vliegtuigen. De eisen m.b.t. geluidsreductie in het 

aangrenzende dorp Volkel zijn aanzienlijk verhoogd. Uden kent geen eisen m.b.t. de 

vliegbasis, desondanks is het toch verstandig om hier goed op te letten.

Contactgeluid ontstaat wanneer de constructie rechtstreeks aan het trillen wordt 

gebracht door een geluidsbron. Vervolgens zet de constructie de trilling weer om in 

luchtgeluid. Contactgeluid kan zich voortbewegen via andere constructies, op deze 

manier kan het ruimtes die niet direct aangrenzend zijn toch de buurman bereiken 

(flankerend geluid). In het bouwbesluit worden om die rede eisen gesteld aan de 

maximaal toelaatbare geluid in decibel (dB). Een woongebouw met meerdere lagen 

heeft zwaardere eisen dan een eengezinswoning omdat er sprake is van meerdere 

eigenaren. 

Het klooster heeft in feiten niet te maken met een verhoogde geluidsbelasting 

door industrie-, weg- of spoorweglawaai en hoeft daarom niet over verzwaarde 

geluidsisolerende eigenschappen te beschikken. Geluidsisolatie voor het vliegverkeer 

van Volkel is een aandachtspunt maar is geen verplichting (het valt niet binnen de 

Ke-geluidszone). Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft 

een bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB. 

Geluid installaties

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een 

warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift 

veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een bepaald 

karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt ook voor een 

verblijfsgebied op eigen perceel. 

Geluid woning-woning

Het volgens  bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de 

geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een 

aangrenzende gebruiksfunctie op een ander of hetzelfde perceel is niet kleiner 

dan 52 dB. Naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte moet het 

karakteristieke lucht-geluidniveauverschil minimaal 47 dB zijn.

Het bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een 

besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie 

op een ander of hetzelfde perceel mag niet groter dan 54 dB zijn. Het bepaalde 

gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht van een besloten ruimte 

naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte van een aangrenzende 

woonfunctie op een ander perceel mag niet groter dan 59 dB zijn.

Bovenstaande eisen zijn niet van toepassing op de geluidsoverdracht van een 

gemeenschappelijke ruimte naar een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte en 

niet op de geluidsoverdracht van een besloten ruimte naar een gemeenschappelijk 

verkeersruimte. 

Brandveiligheid 

Het bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand die een gebouw moet bieden tegen 

brand. Bij een monument is dit van extra groot belang. Een goede brandvertragende 

detaillering is daarom belangrijk. 

Brand en rookcompartimentering

Alvorens de wbdbo-eisen tussen de woningen in een woongebouw te kunnen 

bepalen, moet het gebouw eerst worden ingedeeld in brandcompartimenten en 

subbrandcompartimenten (voorheen rookcompartimenten). Voor woningen in een 

woongebouw geldt dat meerdere woningen tot een oppervlakte van maximaal 

1.000 m2 in een brandcompartiment mogen liggen. Gedacht kan worden aan een 

brandcompartimentering per bouwlaag, maar ook meerdere bouwlagen mogen in 

een brandcompartiment liggen. 

De eisen voor de indeling in subbrandcompartimenten zijn gegeven in artikel 2.116 

en artikel 2.117 van Bouwbesluit 2003. Deze voorschriften leiden ertoe dat elke 

woning moet worden aangemerkt als apart subbrandcompartiment. Een belangrijk 

uitgangspunt is dat de eisen tussen subbrandcompartimenten volgens artikel 2.118 

uitsluitend voor subbrandcompartimenten binnen hetzelfde brandcompartiment 

gelden. Subbrandcompartimenten mogen bij een woonfunctie niet groter zijn dan 

500m²

Tijdsduur bezwijken.

De bouwconstructie moet worden beschermd tegen bezwijking door brand. Voor een 

woongebouw met het hoogstgelegen verblijfsgebied onder de 7 meter geldt een eis 

van 60 minuten, hoger dan 7 meter geldt 90 minuten en boven de 13 meter geldt 

120minuten. De zoldervloer van het klooster ligt op 6,10 meter boven peil en is de 

hoogstgelegen vloer binnen het klooster. De minimale eis tegen bezwijken wordt blijft 

daarom 60 minuten.

WBDBO

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 

van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten 

ruimte waardoor een van rook en van brandgevrijwaarde vluchtroute voert, en een 

niet besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten. 

Het bouwbesluit eist een WBDBO van minimaal 30 minuten tussen een beschermd 

subbrandcompartiment en een andere ruimte in hetzelfde brandcompartiment. Bij het 

project moet rekening worden gehouden met de monumentale status van het gebouw, 

de schade bij brand kan hier meer schade opleveren dan bij een normaal gebouw. 

Om die rede wordt er een brandvertraging van 60 minuten of meer aangehouden in 

plaats van de 30 minuten die vereist zijn. 

 

Vluchtroute

Een brandcompartiment is ingedeeld in een of meer subbrandcompartimenten 

of verkeersruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert. Hierbij mag de 

vluchtroute niet in een subbrandcompartiment liggen. De vluchtroute moet naar het 

aansluitende buitenterrein leiden, mogelijk via een ander brandcompartiment. 

De maximale loopafstand binnen een subbrandcompartiment naar een vluchtroute 

mag niet meer dan 30 meter bedragen. De trappen die als vluchtroute fungeren voor 

de verdiepingsvloer dienen minimaal 1200mm breed te zijn. 

DE EISEN VOOR DE INDELING IN SUB-

BRANDCOMPARTIMENTEN ZIJN GEGEVEN 

IN ARTIKEL 2.116 EN ARTIKEL 2.117 VAN 

BOUWBESLUIT 2003. DEZE VOORSCHRIF-

TEN LEIDEN ERTOE DAT ELKE WONING 

MOET WORDEN AANGEMERKT ALS APART 

SUBBRANDCOMPARTIMENT.

5.3.1.C plattegrond 
links: Het klooster wordt 
in twee brandcomparti-
menten opgedeeld. De 
brandcompartimenten 
op de verdieping zijn van 
dezelfde grootte als de 
compartimente op de be-
gane grond. Iedere woning 
wordt als subbrandcom-
partiment aangemerkt. 
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5.3.1.3 INSTALLATIES WONINGEN

De levensloopbestendige woningen zullen van alle gemakken worden voorzien 

waardoor de minder valide gebruiker zich comfortabel en veilig voelt. Dat betekent 

dat er naast voldoende bewegingsruimte ook goed moet worden gekeken naar 

de installaties. Installaties kunnen het leven in het kloostergebouw aangenaam 

maken. De wonigen worden voorzien van bereikbare leidingtracés om zodoende het 

levensloopbestenige karakter mogelijk te maken. Bij aanpassen moet er geen zwaar 

materieel nodig zijn. Het leidingwerk mag juridisch alleen maar bereikbaar zijn als om 

leidingen gaat van de betreffende woning. De leidingen in de vloeren worden volgens 

een ‘droog’-bouw systeem verwerkt. 

E-installatie

De capaciteit en aanwezigheid van het elektranetwerk binnen de woningen is 

vergelijkbaar met die van een normale nieuwbouwwoning. Het enige verschil is de 

hoeveelheid verlichting en de manier waarop de verlichting functioneert. Omdat de 

bewoners mogelijk slecht ter been zijn en een minder goed zicht hebben moet de 

juiste toepassing van verlichting de ruimtebeleving duidelijker maken. De verlichting 

wordt uitgevoerd met energiezuinige en brandveilige LED-verlichting die ter plaatsen 

van hoeken en deuren worden toegepast. Vooral de route van de slaapkamer naar 

de wc moet in de nacht duidelijk worden verlicht. De verlichting gaat aan wanneer 

de bewoners zich langs een bewegingsmelder bewegen. Hierdoor kunnen bewoners 

zich gemakkelijker en sneller voortbewegen. 

Door de beperkte mobiliteit van sommige bewoners is ervoor gekozen om extra 

noodverlichting in de woningen aan te brengen zodat de bewoners bij nood goed 

zicht houden.

communicatie

Een ander belangrijk onderdeel van de E-installatie is de alarmering. De bewoner 

dient met een druk op de knop ter plaatse van de woon- en slaapkamer direct 

professionele hulp op te roepen. Een link naar de buren kan ook worden gemaakt, 

hierbij moet het wel mogelijk zijn om dit uit te schakelen wanneer buren dit niet 

gewenst vinden, bijvoorbeeld ’s nachts. 

Er dient naast alarmering rekening worden gehouden met de mogelijkheid tot 

videocommunicatie naar zorgleveranciers. Door de directe links tussen de badkamer 

en de slaapkamer is het mogelijk om gemakkelijk een alarminstallatie toe te passen. 

Hierdoor kunnen de bewoners ’s nachts naar het toilet zonder dat ze het alarm uit 

moeten zetten. Verder zijn standaard communicatieaansluitingen voor CAI, internet, 

tv, telefoon etc. aanwezig.

W-installaties

Ook de werktuigbouwkundige installaties komen bij de seniorenwoningen overeen met 

die van een normale nieuwbouwwoning. Zoals eerder is aangegeven is er gekozen 

voor een natuurlijke toevoer van ventilatielucht dat mechanische wordt afgezogen. De 

installatie ten behoeve van de ventilatie is CO2 gestuurd en staat daarom nooit uit. De 

afgezogen lucht wordt via een luchtkanaal direct naar buiten toe afgevoerd. 

Verwarming en koeling installatie

De verwarming en koeling van een gebouw speelt een bepalende rol als het gaat 

om comfort. Uit onderzoek is gebleken dat de grond onder Uden zeer geschikt 

is voor het ophalen van geothermische energie (Artikel Brabants Dagblad op 24-

08-1012, Slag om aardwarmte in Brabant). Om de woningen te verwarmen en te 

koelen is daarom gekozen voor vloerverwarming dat collectief gebruik maakt van 

geothermische energie. De vloerverwarming werkt met lage temperaturen en is 

daarom energiezuiniger en beter voor het milieu. Het voordeel van de vloerverwarming 

is dat het ook gebruikt kan worden voor de koeling van een gebouw. Het water dat in 

de winter wordt gebruikt om te verwarmen wordt elders in de grond opgeslagen en 

kan in de zomer als koeling gebruikt worden. Door geothermische energie collectief 

in te zetten zijn de kosten aanvaardbaar. Omdat de energie en dus de kosten met 

meerdere deelnemers efficiënter kan worden ingezet moet er de mogelijkheid zijn 

voor de bewoners van de naastgelegen wijk om deel te nemen aan het collectief. 

Het warme water wordt centraal naar boven gehaald en van zijn warmte ontdaan in 

een warmtewisselaar. Vanuit de warmte wisselaar worden de woningen voorzien van 

voorverwarmt water. Bij koelen gebeurt juist het omgekeerde. Goede isolatie is een 

vereiste bij het toepassen van lage temperatuurverwarming. 

Kleine ketels in plaats van een grote ketel bieden voordelen voor het energiegebruik. 

Door in te spelen op de vraag van de gebruikers van een gebouw kan het 

energieverbruik verminderd worden. Door een aantal kleine ketels toe passen in 

plaats van een grote ketel kan er bij een kleine vraag naar warmte naar die vraag 

geleverd worden en is er geen overbodig energieverbruik door een grote ketel te 

gebruiken.

tap-waterleidingen

Het sanitair heeft behoefte aan aanvoer en afvoer. De aanvoer wordt geregeld door 

een koud en warmwatercircuit en de afvoer gaat via de riolering het gebouw uit. 

Behalve warmte voor ruimteverwarming, kan een warmtepomp ook warmte leveren 

voor warm tapwater. Men maakt dan gebruik van een combiwarmtepomp. Daarbij 

draagt de warmtepomp ’s nachts zorg voor de opwarming van het tapwater in de 

warmtapwaterboiler (‘nachtstroomboiler’). Op die manier kunnen we profiteren van 

het lagere tarief voor elektriciteit tijdens de nachturen (www.meeroverepb.be).

Er kan ook gekozen voor een grijswater circuit. Grijs water is licht verontreinigd 

afvalwater afkomstig van bad, douche, wastafel en eventueel wasmachine. Dit water 

is verontreinigd met zeepresten, waardoor het na enige tijd grijs van kleur wordt. Grijs 

water en regenwater kunnen gefilterd en hergebruikt worden voor het toilet en de 

wasmachine. Ook kan het worden gebruikt als schoonmaak water, maar dan dient 

hiervoor wel een extra tappunt te worden opgenomen.

Raadzaam is het om stil te staan bij de vele waterbesparende middelen die er op de 

markt aanwezig zijn. Je kunt hierbij denken aan; 4 of 6 literreservoirs voor de toilet, 

spoelonderbrekingen voor de toilet, waterbesparende kranen en douchekoppen

Rioleringstelsel

De riolering zorgt voor het afvoeren van afvalwater afkomstig uit de badkamer, keuken 

en berging. Het afvalwater wordt direct naar buiten geleid en via een rondlopend 

circuit op het riool aangesloten. Het afvalwater van de bovenste verdieping wordt 

door een standleiding via een afgesloten leidingruimte direct onder de begane 

grondvloer naar buiten afgevoerd. De standleiding moet aan de bovenzijde belucht 

worden door het dak zodat er geen vacuüm kan ontstaan bij het vallen van het 

afvalwater door de standleiding. Bij het ontwerpen van de riolering is het sanitair met 

grote spoelcapaciteit, zoals een toilet, zo veel mogelijk aan het eind van de leiding 

geplaatst zodat de leiding regelmatig schoon wordt gespoeld.

 

mechanische afzuiging

De ventilatiebehoefte is eerder dit verslag berekend (tekening 5.3.1.G). De 

mechanische afzuiging wordt door iedere woningen apart aangestuurd. In de berging 

wordt een mechanische ventilatie-unit geplaatst die de lucht direct door het dak naar 

buiten afvoert. Omdat de afzuigkap een grote capaciteit afzuiging vraagt en omdat 

een afzuigkap te maken heeft met sterk vervuilde lucht, wordt de afzuigkap niet op 

de mechanische ventilatie aangesloten. De afzuigkap wordt daarom voorzien van 

een eigen motor en een eigen kanaal via het dak naar buiten. Het aansluiten van een 

afzuigkap op de mechanische ventilatie kan vooral voordelen opleveren wanneer er 

met warmteterugwinning gewerkt wordt, en dat is in het project niet het geval. 

5.3.1.D plattegrond links: 
percentage verblijfsgebied 
binnen de gebruiksop-
pervlakte. 
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5.3   BOUWTECHNIEK WONINGEN

5.3.1. G plattegrond links: 
ventilatiebehoefte in kaart 
gebracht
 

5.3.1.E plattegrond rechts: 
riolering woning  begane 

grond. De riolering van de 
bovenliggende woning  is 

ook zichtbaar. 

5.3.1.F plattegrond rechts: 
afzuigpunten ten behoeve 

van de mechanische 
afvoer. 
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Pi: 0,5 x 2340 = 1170 (20°C) 

Pe: 0,8 x 260 = 208 (-10°C) 

ΔP Pi - Pe  = 962  

Delta p = pi-pe = 728 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel  

In: 

D 

 m 

μ μ.d  

m 

(λ)  

W/m K 

R   

m2 K/W 

ΔT  

 °C 

T  

 °C 

Pmax   

N/mm2 

ΔPn = 

 ∑ μ.d/∑μd x ΔP 

 

P Optredend  

Pa 

 

binnen       20 2340  1170 

Ri - -  - 0,13 0,85     

       19,15 2218  1170 

stucwerk 0.010 11 0.11 0,7 0,014 0,092   1,1  

       19,06 2205  1168,9 

Gipsvezelplaat 2-laags 0,025 13 0.325 0,32 0,078 0,51   3,26  

       18,55 2137  1165,6 

Dampremmende folie - - 87 - - -   874.1  

       18,55 2137  291,5 

Kooltherm K8  0,074 38 2,812 0,020 3,7 24,2   28.25  

       -5,65 379  263,25 

Bakstenen gevel 0,5 11 5,5 0,8 0,625 4,08   55,26  

       -9,74 265  208 

Re - - - - 0,04 0,26     

buiten       -10 260  208 

Totaal 610mm  95,747  4,587  30    
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5.3.2  TECHNISCHE UITWERKING   
  TECHNISCH ONTWERP CONSTRUCTIES

en kan er schimmelvorming optreden. Kit en (PUR) schuim wordt zoveel mogelijk 

vermeden. Kit en (PUR)schuim zijn slecht voor het milieu en meestal niet echt nodig 

bij een goede detaillering.

5.3.2.1 BUITENGEVEL KLOOSTERSLOT 

Voorzetwanden klooster.

De massieve buitengevel van het klooster beschikt niet over de goede isolerende 

kwaliteiten op het gebied van warmtegeleiding. Omdat het hier een monumentaal 

klooster betreft waarbij het buitenaanzicht beschermd is kunnen er geen zichtbare 

ingrepen aan de buitenzijde worden toegepast. Om die reden wordt bij renovatie 

of herbestemming vrijwel altijd aan de binnenzijde van de (spouwloze) gevel een 

extra aanvullende isolatielaag aangebracht. Daarnaast biedt een toegevoegde 

dampremmende laag weerstand tegen overmatig vochttransport door de constructie. 

Er bestaan meerdere mogelijkheden bij het toepassen van een voorzetwand. Dit kan 

door middel van een massieve vrijstaande voorzetwand, een vrijstaande voorzetwand 

van stijl en regelwerk uit metaal of hout, een mechanisch bevestigde voorzetwand of 

een verlijmde voorzetwand. 

Vrijstaande voorzetwanden

Een vrijstaande voorzetwand is niet aan de buitengevel gekoppeld. Het voordeel 

hiervan is dat er een extra luchtlaag ontstaat tussen de bestaande gevel en de 

voorzetwand, eventueel doorslaand water kan via de luchtspouw afgevoerd worden. 

Een ander voordeel is dat het niet uitmaakt hoe de bestaande gevel aan de binnenzijde 

is afgewerkt. Omdat de voorzetwand los staat kunnen oneffenheden in de bestaande 

gevel geen invloed uitoefenen op de gesloten structuur van de voorzetwand. 

Een vrijstaande voorzetwand bestaat uit een massieve wand van een steenachtig 

materiaal of uit stijl- en regelwerk. De massieve voorzetwand kan eventueel in 

combinatie met isolatiemateriaal worden toegepast zodat het principe van een 

spouwmuur wordt gecreëerd. Een vrijstaande voorzetwand van stijl- en regelwerk kan 

worden uitgevoerd in hout of metaal (metal-stud systeem) Voordeel van dit systeem 

is de verwerking van de isolatie in de wand. De geluid reducerende kwaliteit van de 

wand is optimaal omdat de luchtspouw zorgt voor een ontkoppeling van trillende 

delen, voornamelijk contactgeluid wordt hierdoor tegengehouden. 

Een nadeel is dat door het ontbreken van rugsteun het element minder stabiel aan 

kan voelen wanneer er tegenaan gedrukt wordt. De extra ruimte die de spouw in 

beslag neemt heeft nadelige financiële gevolgen voor het kostbare vloeroppervlak. 

Er bestaan geprefabriceerde systemen waarbij de binnenplaat en de isolatie als één 

geheel geplaatst kan worden. 

op hun plaats blijven staan. Dat betekent dat een afwerking zoals stucwerk geen 

problemen oplevert. Een licht gewicht heeft wel de voorkeur omdat het geen extra 

funderingsstrook nodig heeft en het zorgt ook voor een snelle bouwtijd. 

materialisatie

Materiaal dat op een makkelijke en milieuvriendelijke manier onderhouden kan 

worden geniet de voorkeur. intensief onderhoud brengt kosten en moeite met zich 

mee. Een materiaal dat minder onderhoudsgevoelig heeft niet veel aandacht nodig 

en gaat meestal langer mee. 

Bij de materiaalkeuze is het verstandig om ook rekening te houden met het transport. 

Materiaal wat in de omgeving van het project verkregen kan worden geniet de 

voorkeur. Gerecyclede materialen bevatten oude afvalmaterialen die hergebruikt 

kunnen worden. Hierdoor wordt minder afval gecreëerd en is de aanvoer van nieuwe 

materialen minimaal.

Kosten

Door de kosten te beperken wanneer mogelijk wordt er een hoge duurzaamheid 

behaald. Lage kosten maken een woning immers beter verkoopbaar en dus 

toegankelijker voor een breder publiek. De hoogte van de kosten moet in verhouding 

zijn tot de functie. Het Birgittinessenklooster is een exclusieve locatie waarin ruime 

woningen voor 55+ers worden geïntegreerd. De m²-prijs zal daarom hoger liggen dan 

bij bijvoorbeeld een starters-woning. Kwaliteit is gewenst en in het project is daarom 

niet altijd voor de meest financieel voordelige toepassing gekozen. Wel wordt er 

rekening gehouden met een gezonde prijs-kwaliteit verhouding, overdreven kwaliteit 

kan de kosten exceptioneel hoog laten oplopen en zodoende afbreuk doen op de 

‘financiële duurzaamheid’. 

Detaillering

Demontabel detailleren maakt het mogelijk om gemakkelijk onderdelen te vervangen 

zonder te moeten slopen. Denk hierbij aan de toegankelijkheid van zonwering, 

leidingwerk of inbouwapparatuur.

Bij het detaillering is het zaak om kleine hoekjes en richels te vermijden waar men 

moeilijk bij kan. Hier kan stof zich kan nestelen en zorgen voor een ongezonder 

binnenklimaat. De 55+ers hebben over het algemeen meer last van hun luchtwegen 

en zullen meer last hebben van stof. Tevens zijn dit broedplekken voor ongedierte 

Ten behoeve van het integreren van een nieuwe functie moet het gebouw 

bouwtechnisch aangepast worden. De eisen die gelden voor een herbestemming 

zijn vergelijkbaar met die van nieuwbouw. In sommige gevallen zijn uitzonderingen 

mogelijk mits wordt aangetoond dat het de originele monumentale status zou 

schaden. In het project worden 4 constructiedelen bouwtechnisch bekeken en 

uitgewerkt. Er zal met name worden gekeken naar de detaillering bij de knooppunten. 

De onderdelen die worden behandeld zijn de buitengevel, verdiepingsvloer, begane 

grondvloer, woningscheidende wanden en het dak. 

Aandachtspunten bij de bouwtechnische uitwerking is duurzaamheid. Het begrip 

duurzaamheid is niet meer weg te denken van de huidige manier van bouwen. 

Niet alleen de overheid zich bewust van het effect dat duurzaamheid met zich 

mee brengt, maar ook de bevolking zelf. De samenleving is zich bewust van het 

belang van het natuurlijke evenwicht. Men wil volgende generaties niet meer met 

problemen laten zitten zoals energietekorten of een CO2 overschot. Duurzame 

ontwikkeling is daarom een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar 

behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften 

te voorzien. In het project wordt op een tal van vlakken rekening gehouden met de 

duurzaamheidsfactor. Belangrijk bij de integratie van duurzame technologieën is 

een interdisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat wanneer men bijvoorbeeld kiest 

voor geothermische energie, er ook met lage temperatuurverwarming gewerkt moet 

worden, goede isolatie moet worden toegepast en er voldoende financieel draagvlak 

voor is. 

Flexibiliteit

We weten niet wat de toekomst ons brengt en we kunnen met zekerheid zeggen 

dat er ooit een moment komt dat de indeling niet meer voldoet aan de gewenste 

eisen. Dit moment moeten we nu al voor ons zien, achterhalen wat daarbij van 

belang is en inspelen op dit belang. Het is bijvoorbeeld verstandig om de indeling 

niet dragend te maken, dragende constructies moeten opgevangen worden wanneer 

deze verplaatst worden en beperkten zo de vrijheid. Zware gelijmde materialen zijn 

moeilijk demontabel en kunnen de flexibiliteit van het gebouw eveneens verstoren. 

De mate van flexibiliteit is afhankelijk van de mogelijke functies van het gebouw, nu 

en in de toekomst. Uit de analyse van het klooster is gebleken dat een woonfunctie 

uitermate geschikt is voor het gebouw. De wanden binnen het klooster zullen lang 

5.3.2.A situatie links 
boven: Berekening 
Rc-waarde en interne 
dampspanning in de 
gevel. In de eerste situatie 
links wordt duidelijk dat 
zonder dampremmende 
folie interne condensatie 
op zal treden.  In de sitatie 
rechts daarvan zorgt de 
folie voor een probleem-
loze dampregulering.

5.3.2.B situatie links onder: 
Berekening Rc-waarde en 
interne dampspanning in 
het dak. dampremmende 
folie is wederom belan-
grijk om de optredende 
dampspanning onder de 
maximale dampspanning 
te houden.

Op de linkerpagina worden 2 
aan de buitenlucht grenzende 
cnstructiedelen getoetst op 
thermische capaciteit en op-
tredende dampspanning. De 
begane grondvloer is niet ge-
toetst omdat dit ruimschoots 
voldoet aan de  bouwfysische 
eisen. De situatie is er minder 
extreem dan bij buitenlucht, 
-10 graden wordt namelijk 
nooit bereikt.  het is bekend 
dat een folie tussen de 
ondergrond en de eerste laag 
isolatie het optrekkend vocht 
voldoende buiten houdt. 
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Gekoppelde voorzetwanden

De voorzetwand kan ook tegen de bestaande muur worden bevestigd door middel 

van een mechanische bevestiging of verlijming. De voorzetwand bestaat hierbij uit 

stijl- en regelwerk uit hout of metaal (metal-stud systeem). Het voordeel van hout 

is dat het van nature een betere koudebrugisolator is dan het goed geleidende 

metaal. Metaal heeft de eigenschap dat het zeer maatvast is, wat een voordeel 

maar ook een nadeel kan zijn, maatafwijking kan namelijk niet gemakkelijk worden 

bijgewerkt, hout is daarentegen gemakkelijker aan te passen aan afwijkingen. Het 

voordeel van het metal-stud systeem is de werksnelheid, door het relatief lichte 

gewicht en droge montagemethode zijn de onderdelen gemakkelijk te hanteren. 

Om contactgeluid tegen te gaan wordt er bij mechanische bevestigde systemen 

een geluidsabsorberend materiaal tussen de contactvlakken geplaatst, kokosvilt of 

rubber bijvoorbeeld.

Een andere manier om de voorzetwand aan de bestaande constructie te koppelen 

is door middel van verlijming. Bij verlijming is het belangrijk dat het contactvlak 

voldoende vast en vlak is om de voorzetwand op zijn plaats te houden. Vochtige, 

gladde en niet zuigende wanden zijn niet geschikt voor verlijming. 

Opzet voorzetwand t.b.v. klooster

Om te bepalen wat de juiste keuze voorzetwand is bij het Birgittinessenklooster 

moet er gekeken worden naar de kwaliteiten van de huidige buitengevel en naar de 

financiële en uitvoeringstechnische mogelijkheden van het project. 

De huidige buitengevel bestaat uit een 500mm dikke massieve bakstenen muur 

welke aan de binnenzijde is afgewerkt met een laag stucwerk. Dat betekent dat de 

voorzetwand direct op de buitengevel bevestigd kan worden, de stucwerk afwerklaag 

op de bestaande gevel maakt dat uitvoeringstechnisch goed mogelijk. 

Door de voorzetwand zo dicht mogelijk tegen de buitenmuur aan te plaatsen wordt de 

meeste ruimte gewonnen met als gevolg dat er meer m2 vloeroppervlak verkocht kan 

worden. Iedere 1mm mindering betekent voor het totale klooster een winst van 1,4m2 

vloeroppervlak. 50mm extra oppervlakte betekent op het gehele klooster een winst 

van ongeveer 70m2 vloeroppervlak. De woningen die gerealiseerd worden in het slot 

zullen over een redelijke m² prijs (€2500-€3500/m2) beschikken, het betreft immers 

een woning welke voldoet aan de eisen voor een rolstoel/rollatorvriendelijkheid. En 

bevindt de woning zich in een woongebouw op een unieke locatie nabij het centrum. 

Daar komt nog bij dat de doelgroep, namelijk 55+ers, over een groot eigen vermogen 

beschikt (Welvaart in Nederland, CBS 2012). Dit alles gecombineerd met de vraag 

naar dergelijke woonvormen zorgt ervoor dat de prijs van het vloeroppervlak hoog 

zal zijn. Mocht het isolatiemateriaal duurder zijn maar wel dunner dan zullen de 

extra kosten ruim terug worden betaald door de gewonnen opbrengst van de extra 

verkochte vierkante meters. 

Geschikte typen isolatiemateriaal, dun en goed isolerend, zijn pur (lambda: 0,029 W/

m2 K), pir (lambda: 0,023 W/m2 K) of resol- hardschuim (lambda: 0,020 W/m2 K). 

Op het gebied van duurzaamheid scoren de resol-hardschuim platen zeer goed, 

rekenprogramma’s als GPR-gebouw en BREEAM waarderen het materiaal als één van 

de beste toepassingen voor isolatie. Kooltherm beschikt over een productlijn van resol-

hardschuimplaten. Deze platen zijn uitermate geschikt als isolatie in een voorzetwand. 

Voordelen van de isolatieplaten zijn de goede brandveilige eigenschappen en de 

hoge isolatiewaarde. Om een isolatiewaarde van 5 m2K/W (toekomstige eis overheid, 

zonder differentiëring) te behalen is er een isolatieplaat van 84mm (standaard dikte) 

nodig. De plaat heeft een isolatiewaarde van 4,20 m2K/W, spouwmuur 0,8 m2K/W 

totale isolatiewaarde zou dan inclusief de binnenafwerking bij de 5 m²K/W uitkomen. 

Dat betekent vooralsnog dat de dikte van de voorzetwand exclusief de afwerking 

niet meer dan 100mm hoeft te bedragen. Resol-hardschuimplaten van Kooltherm zijn 

door de hoge densiteit zeer vochtbestendig en kunnen daarom worden toegepast op 

plaatsen waar mogelijk vocht optreed. 

Het frame zal bestaan uit het metal-stud systeem. De vlakke wandafwerking van de 

bestaande gevel maakt een snelle montage mogelijk zonder dat er veel aanpassingen 

nodig zijn. De standaard afmeting van metal-stud profielen zijn uiteenlopend van 

40 tot 125mm breed. Om 84mm isolatie te verwerken heeft metal-stud, net als 

standaard schaafhout, slechts 1 breedte die hiervoor in aanmerking komt, namelijk 

100mm. De maat die voor de 100mm komt is 75mm. 75mm in combinatie met  74mm 

Kooltherm zou resulteren in een totale Rc-waarde van 4,587 m²K/W. Het is moeilijk in 

te schatten wat exact de winst is van een 84mm brede isolatieplaat is ten opzichte 

van de 74mm plaat, gasprijzen fluctueren en we weten niet precies wat de invloed 

van de overige constructiedelen op de totale isolatiecapaciteit is. De Rc-waarde van 

5 m²K/W wordt bij 84mm isolatie weliswaar behaald, maar dat betekent niet dat dit 

de beste oplossing is. De 84mm plaat vraagt om een grotere modulemaat metal-

stud en kost 25mm aan extra. De energiewinst die de extra isolatie oplevert moet 

worden afgewogen tegen het verlies aan ruimte en de extra kosten van het materiaal. 

Een toename van 10mm isolatie kost ongeveer €4, -/m² extra, en kan hiermee 

oplopen tot een gemiddelde van €420, - per woning. 25mm ruimte resulteert in een 

totaalverlies van 19m² vloeroppervlak en is daarom niet zo zeer gunstiger dan de 

iets minder isolerende 74mm isolatieplaat. In een artikel van ir.J.Geerts genaamd 

gevolgen aanscherping rc-waarde voor energie- en kostenbesparing geeft Geerts 

aan dat de extra kosten voor een toename van 3,5 m²K/W naar 5 m²K/W, 38 jaar 

terugverdientijd nodig heeft. Hiermee geeft Geerts aan dat het slechts een geringe 

mindering is op de kosten. Een ander onderwerp dat Geerts aansnijdt is het belang 

van thermische aansluitingen. Door de toegenomen isolatiewaarde zijn de gevolgen 

van slecht aangesloten isolatievlakken groter geworden. Goede detaillering biedt 

hierbij uitkomst, het doortrekken van de isolatie heeft hierbij prioriteit. Om die reden 

wordt er bij het klooster gekozen voor de metal-stud constructie van 75mm voorzien 

van 74mm Kooltherm K8 resol-hardschuim isolatieplaat. 

De afwerking van de metal-stud profielen dient aan de eisen voor brand en geluid te 

voldoen. De eis dat de constructie 90min beschermt moet worden tegen bezwijken 

door brand wordt door de dikke muren wordt gemakkelijk behaald. Muren van 500mm 

dik zullen brand urenlang kunnen verdragen. Het is wel van belang dat brand zich 

niet via raamopeningen of de houten verdiepingsvloer naar een andere woning 

doorzet. Om dit tegen te gaan wordt een brandvertraging van 60min geëist. De 

binnenafwerking moet daarom goede brandvertragende eigenschappen hebben. 

Een materiaal dat zich bij uitstek leent voor dergelijke toepassing is gips. Gips 

werkt brandvertragend en heeft daarnaast goede akoestische eigenschappen. Om 

een brandvertraging van 60 minuten te behalen zijn er twee gipsplaten nodig van 

minimaal 12,5mm dik, Fermacell gipsvezelplaten kunnen beschikken over deze 

eigenschappen en zijn door de vezelverbinding zeer stootvast. 

Achterzetramen

De bestaande raamconstructies van het klooster bestaan uit kruiskozijnen. Deze 

kozijnen zijn voor de helft voorzien van naar buiten draaiende delen en uit een vast 

bovenlicht. De beglazing bestaat uit enkele beglazing. Te kleine sponningen in de 

ramen en de onaantastbaarheid van het buitenaanzicht maken het onmogelijk om 

de enkele beglazing te vervangen voor dubbele. Het compleet vervangen van het 

kozijn wordt om die rede bij renovatie en herbestemming regelmatig toegepast. De 

nadelen van het vervangen van het kozijn is de afbreuk van het origineel gebouw. De 

voordelen zijn de verbetering van de bouwfysische kwaliteiten van een nieuw kozijn. 

Omdat men graag de originele staat de gevel behoud wordt er bij monumentale 

panden vaak gekozen voor een achterzetraam (ofwel voorzetraam genoemd). 

Een achterzetraam kan de isolatiewaarde van de raamopeningen behoorlijk 

verbeteren. De isolerende kwaliteiten van het achterzetraam worden nog beter 

wanneer HR++ beglazing toe wordt gepast. Ir. J.Geerts betoogd in zijn artikel gevolgen 

aanscherping rc-waarde voor energie- en kostenbesparing aan dat de isolatie winst 

in de transparante delen moet worden gezocht. De extra kosten van een 3-laagse 

HR++ beglazing (Uglas; vanaf 0,5 W/m²K) ten opzichte van dubbele HR++ beglazing 

(Uglas= 1,1W/m²K) kan binnen 12,5 jaar al worden terugverdiend. 3-laagse beglazing 

heeft als extra voordeel dat het betere geluid-isolerende eigenschappen heeft dan 

de dubbele beglazing, door het vliegverkeer vanaf vliegbasis Volkel is dat een zeer 

welkome, maar niet verplichte, eigenschap. De 3-laagse beglazing kan worden 
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voorzien van brandvertragende eigenschappen, door een opschuimend materiaal 

rondom en in de beglazing dicht de ruit zich bij een hoog oplopende temperatuur. 

Waar de beglazing onder de 850mm +vloerlijn uitkomt, dient deze doorvalveilig te 

zijn uitgevoerd. Dit kan door de binnenruit uit gelaagd glas te laten bestaan. Volgens 

NEN3569 dienen de ruiten op de begane grondvloer ten minste 3.3.1. gelaagd te zijn, 

en de ruiten op de verdieping 4.4.2. 

De kosten van een achterzetraam zullen lager zijn dan die van het vervangen van 

het bestaande kozijn, omdat deze vaak simpel en zo transparant mogelijk worden 

uitgevoerd om zodoende geen belemmering te veroorzaken. Daarnaast kan het 

achterzetraam in lijn worden geplaatst met de voorzetwand aan de binnenzijde, 

met als gevolg dat de isolatielijn niet tot het bestaande kozijn doorgevoerd hoeft 

te worden om koudebruggen te voorkomen. Er bestaan systemen speciaal voor 

dergelijke toepassingen, vaak slank uitgevoerd in aluminium of staal. Aluminium heeft 

als voordeel dat het licht is en dus uitvoeringstechnisch aantrekkelijker wordt. De 

onderhoudsarme afwerking van aluminium zal gezien de onderhoudsgevoelige oude 

bestaande kozijnen een welkome eigenschap zijn. 

Metaglas heeft een slank systeem op de markt gebracht, genaamd METHERMO 

geïsoleerde achterzetramen, en beschikt over alle gewenste kwaliteiten. Ten behoeve 

van de spuiventilatie en de vrijheid om de ramen te open dienen de achterzetramen 

net als de bestaande ramen handmatig te openen zijn. Type AMS-4 is geschikt 

voor het project omdat deze gemakkelijk bedienbaar is door de uitvoering in stolp, 

hierdoor blijven de bewegende delen enigszins klein. In AMS- 4 kan glas met een 

dikte tot 38mm verwerkt worden dat nodig is om de 3-laagse beglazing te behalen. 

Om de maximale daglichttoetreding te behouden dient het glas in de achterzetramen 

gelijk te beginnen bij de raamopening, hierdoor worden de achterzetramen breder en 

hoger dan de originele kozijnen.

Zonwering en ventilatieroosters

Naast voldoende bouwfysische kwaliteiten dienen in de voorzetwand systemen 

te worden geïntegreerd welke de leefkwaliteit verhogen. Ter plaatsen van de 

raamopeningen, tussen het achterzetraam en het bestaande kozijn komt zonwering. 

Zonwering aan de buitenzijde is vrijwel onmogelijk zonder dat deze het aanzicht 

veranderd en zonwering aan de binnenzijde zorgt voor onnodig veel warmte in 

de zomer door opwarming van het element. Daarnaast is er aan de binnenzijde 

weinig ruimte over. Bij een normaal kozijn met glas is het normaliter het best om de 

zonwering aan de buitenzijde te plaatsen, dit in verband met het zo even genoemde 

ongewenste opwarmingsverschijnsel. In het geval van een dubbele raamconstructie 

wordt het echter interessant om de zonwering tussen de twee lagen in te plaatsen. 

Wanneer temperatuur in de zomer oploopt kan men de buitenste ramen open zetten 

en de binnenste gesloten houden zodat de warmte, veroorzaakt door de opgewarmde 

zonwering, buiten blijft. Het is voordelig als de binnenste raamconstructie hierbij goed 

geïsoleerd is, bijvoorbeeld door middel van HR++ beglazing. 

Door de opwarming van de zonwering in de winter bereikt de verse lucht via 

ventilatieroosters de interne ruimtes. Lucht wordt via een kleine opening in de gevel 

(dit mag niet opvallend zijn) in de ruimte tussen de twee raamconstructies gezogen 

door de interne onderdruk die ontstaat wanneer de gebruiksruimtes mechanisch 

worden afgezogen. De lucht wordt tussen de raamconstructies in opgewarmd door 

de zonwering (liefs zwart en van metaal) en via een ventilatierooster in de binnenste 

raamconstructie naar de gebruiksruimtes worden doorgevoerd.

Verse lucht blijft, zelfs als deze via de dubbele raamconstructie voorverwarmt de 

ruimte binnenkomt kouder dan de temperatuur binnen. Het is daarom van belang 

dat er niet onnodig veel lucht het gebouw binnen komt. Om dit te voorkomen zijn er 

systemen op de markt die continue de lucht afzuigen, maar alleen als de CO2 waarden 

niet meer voldoen. Wanneer de sensoren een te hoge CO2 waarde detecteren wordt 

de lucht afgezogen en zal verse lucht via de raamconstructie het gebouw betreden. 

Leidingwerk voorzetwand

Omdat de wanden niet binnen de installatiestrook aan de binnenzijde van het 

appartement worden geplaatst hoeven ze niet veel leidingen te verwerken. Slecht de 

signaalbekabeling nodig voor audio, video apparatuur en stroomkabels voor enkele 

stopcontacten. 

Omdat bekabeling regelmatig aangepast moet worden is het belangrijk dat het 

leidingtracé bereikbaar is. Om bekabeling in de voorzetwand te bereiken is er voor 

gekozen om de stuc-afwerklaag 50 mm boven de vloer te laten eindigen zodat er aan 

de binnenzijde, ter plaatse van de (holle) plint, een holle ruimte ontstaat die de gehele 

ruimte omcirkelt. 

  

5.3.2.2 WONINGSCHEIDENDE WANDEN KLOOSTER.

De woningscheidende wanden worden alleen nieuw geplaatst op de plaatsen waar 

voorheen geen wanden stonden, op de plaatsen waar zich reeds een massieve, 

meestal 200mm dikke, muur bevond wordt aan 1 zijde een voorzetwand toegepast. 

Het betreft in totaal 146m aan nieuwe woningscheidende wand. De woningscheidende 

wanden dienen aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen en moeten daarom over 

isolerende eigenschappen beschikken en weerstand bieden tegen brand. Bij het 

klooster moet rekening worden gehouden met de beperkte vrijheid in uitvoering, de 

vloeren en de buitengevel blijven immers bestaand dus een hijskraan kan niet altijd 

ingezet worden. 

Een woningscheidende wand kan worden uitgevoerd als massieve wand van minimaal 

575 kg/m². Dat betekent dat er een extra fundering voor nodig is. De wanden zijn 

daarnaast zeer ongeschikt voor een flexibele toepassing. 

De woningscheidende wand kan ook uit 2 massieve wanden bestaand met ieder 

een minimaal gewicht van 200 kg/m². Lichter en betere geluidsisolatie dan de eerste 

variant, maar ook hier geldt een extra fundering en een slechte flexibiliteit. 

Woningscheidende wanden kunnen net als bij de voorzetwanden ‘licht’ worden 

uitgevoerd. Om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen dient de ‘lichte’ 

woningscheidendewand uit twee los van elkaar staande wanden te bestaan. Er 

ontstaat een massa-veer-massa principe waarbij de 2 wanden aan de buitenzijde, 

afgewerkt met gipsvezelplaten (gips wegens brandvertragende eigenschappen), de 

twee massa’s vertegenwoordigen en de luchtspouw tussen de twee wanden in als 

veer. Trillingen in de ene massa worden middels de veer geneutraliseerd en zetten 

zich zodoende niet voort in de 2e massa. Trillingen tussen de massa’s kunnen tegen 

worden gegaan door er een geluidsabsorberend materiaal tussen te plaatsen in de 

vorm van een isolatiemateriaal. De ‘lichte’ wanden bieden daarmee ook een hoge 

thermische isolatiewaarde die weliswaar niet verplicht is, maar wel comfortabel is 

wanneer een naastgelegen woning langere tijd leeg staat. 

Opzet woningscheidende wanden project

De woningscheidende wanden moeten bij het klooster voldoen aan de (toekomstige)

bouwbesluiteisen. Dat betekent dat de wanden geluidsisolerend en brandwerend 

moeten zijn. Aan de thermische isolatie tussen twee woningen worden geen eisen 

gesteld. Sommige woningscheidende wanden grenzen aan de onverwarmde 

gemeenschappelijke gang en dienen de minimale isolatie eis van 3,5 m²K/W te 

behalen. Omdat er in het project wordt gewerkt met een lage temperatuurverwarming 

is goede isolatie uitermate belangrijk. Om die rede en om de gewenste geluiddemping 

te behalen wordt ervoor gekozen om de woningscheidende wanden goed (thermisch)

isolerend uit te voeren. 

De wanden naar de gemeenschappelijke gang en tussen de woningen dienen volgens 

het bouwbesluit tussen twee subbrandcompartimenten over een WBDBO van 30 

minuten te beschikken. Zoals eerder is aangegeven wordt er in het project gekozen 

voor een weerstand van 60 minuten om zodoende schade aan het monumentale 

gebouw klein te houden.

De wanden dienen tussen de verblijfsgebieden over een lucht-geluidniveauverschil 

van DnT,A; 52 dB (Ilu;k = ≥ 0 dB) te beschikken en een gewogen contact-geluidniveau 

voor de geluidsoverdracht van maximaal LnT,A; 54 dB (Ico ≥ +5 dB). 
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De woningscheidende wanden in het klooster worden vervaardigd uit metal-stud 

profielen. De voordelen van metal-stud scheidingswanden ten opzichte van massieve 

scheidingswanden zijn divers (zie ook: buitengevel kloosterslot). Door het lagere 

gewicht hoeft deze scheidingswand geen fundering en bespaart daarmee kosten. De 

metal-stud profielen en de bijbehorende bekleding kunnen gemakkelijk handmatig 

intern getransporteerd worden, met tot gevolg dat een kraan niet nodig zal zijn. 

Daarnaast is het bij de uitvoering en bij het inkopen van het product voordeliger 

om bij hetzelfde product te blijven. Voor de uitvoering betekent het dat er naast een 

onderaannemer voor de voorzetwanden geen nieuwe partij voor de woningscheidende 

wanden nodig is en dat fouten door communicatie daardoor minder vaak voorkomen. 

Voor de bestelling betekent het groter inkopen dus betere prijsafspraken, en ook hier 

geldt één leverancier in plaats van twee, verkleint het risico op fouten. 

Een ander voordeel is de manier is de hoekdichting. Door het toepassen van eenzelfde 

systeem voorzetwand als woningscheidende wand kunnen hoekoplossingen worden 

toegepast die door jarenlange ervaring geperfectioneerd zijn. Daarnaast wordt door 

het toepassen van metal-stud profielen in plaats van houten regelwerk een hogere 

geluidsisolerende waarde behaald. 

Om luchttrilling op te vangen worden er een minerale wol tussen de metal-stud 

profielen geplaatst. Minerale wollen zoals steenwol of glaswol beschikken over 

defibrillerende eigenschappen, maar ook natuurlijke producten zoals schapenwol 

of vlaswol zijn goede luchtgeluid dempers. Een nadeel van minerale wol is dat 

het veel stof afgeeft bij verwerking, een stofmasker is daarom gewenst. Het stof 

is verder niet schadelijk voor de gezondheid. Vlaswol is een natuurlijk restproduct 

van de vlasplant dat zeer duurzaam is. Het materiaal is volledig recyclebaar en de 

productie brengt geen milieubelastende handelingen met zich mee. Door de sterke 

vezels zijn de platen stijf en goed te verwerken. Een bijkomend voordeel, naast de 

hogere duurzaamheidsklasse dan bijvoorbeeld glas- of steenwol en schapenwol, 

is dat vlaswol goedkoper is. In het project wordt daarom vlaswol toegepast in de 

woningscheidende wanden. 

De Fermacell gipsvezelplaten kunnen bij een dikte van 12,5mm al 50kg plug trekkracht 

opvangen. Daarnaast zijn de platen toepasbaar in natte ruimtes en dus bruikbaar in 

badkamer en keuken. De nieuwe Fermacell Greenline plaat beschikt over reinigende 

eigenschappen, de plaat filtert schadelijke stoffen en ongewenste geurtjes uit de 

lucht. Door een natuurlijkproces dat gebruik maakt van een keratine stoflaag worden 

schadelijke stoffen onomkeerbaar chemisch gebonden en afgebroken, de schadelijke 

stoffen kunnen niet meer opnieuw gevormd worden. Greenline werkt ook onder 

afwerklagen, het best onder dampopen pleisterlagen of wandbekledingen. De 

meerprijs van Greenline is laag en daarom acceptabel. 

Leidingwerk woningscheidende wanden

Bij de woningscheidende wanden geldt hetzelfde als bij de voorzetwanden. Er zullen 

niet veel leidingen nodig zijn in de wanden. De leidingen die nodig zijn worden via een 

bereikbare ruimte aan de onderzijde, achter de plint, naar de gewenste apparatuur 

doorgevoerd worden.

De juiste dikte en afmeting is afgeleid van het door Fermacell uitgegeven handboek 

voor standaard constructiesituaties; constructies voor wanden plafonds en vloeren uit 

2012. Het handboek geeft aan dat de minimale eis van 60 minuten brandvertraging 

en een geluidsisolatie van DnT,A ≥ 52 dB (Ilu;k = ≥ 0 dB) en LnT,A ≤ 54 dB (Ico 

≥ +5 dB) behaald wordt bij een constructie van 2 x 75mm wand. De wand moet 

voorzien zijn van 2 x 60 mm steenwol isolatiemateriaal en slechts twee 12,5mm 

gipsvezelplaten, één per zijde. Deze constructie bereikt een NBN klasse (Belgische 

aanduiding) van Ia, ofwel een luchtgeluidsisolatie van DnT,A;: 64 dB en een goede 

contactgeluidsisolatie (waarden ontbreken). Een kleinere variant is niet mogelijk 

omdat deze de brandvertraging van 60 minuten niet kunnen behalen. 

5.3.2.3  WONINGSCHEIDENDE VERDIEPINGSVLOER    
    KLOOSTER.

De woningscheidende verdiepingsvloer dient evenals de woningscheidende 

wand aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen. Het verschil is hierbij wel dat 

de vloer de grens is tussen twee brandcompartimenten en zodoende verplicht de 

brandvertragende eis van WBDBO 60 minuten dient te halen. 

Opzet woningscheidende vloeren project

Er zijn verschillende manieren om de houten verdiepingsvloer woning-scheidend te 

maken. In het project wordt een ‘zwevende’ dekvloer toegepast. Zwevend wil niet 

meer zeggen dan dat er een relatief zacht geluiddempend materiaal tussen de 

toplaag en de bestaande vloer geplaats wordt. Een zwevende dekvloer biedt een 

hogere geluidsisolatie en verbetering van de thermische isolatie. Thermische isolatie 

is in het project nodig omdat er gewerkt wordt met vloerverwarming. De warmte van 

de vloerverwarming wordt zodoende niet aan de begane grond afgegeven, maar 

wordt naar de 1e verdieping gestuurd. Hierdoor zorgt het laagje isolatie voor een 

beter te reguleren binnenklimaat. 

Akoestisch isolerende laag (sbr.nl)

Het isolatiemateriaal (verende laag) zorgt voor een akoestische scheiding tussen 

draag- en dekvloer. Om de contactgeluidstrillingen voldoende te kunnen absorberen, 

moet het isolatiemateriaal voldoende veerkracht hebben. De veerkracht wordt 

uitgedrukt in ‘dynamische stijfheid’. Daarnaast moet het isolatiemateriaal zo stijf zijn 

dat het belastingen op kan nemen, zonder dat er te grote vervormingen ontstaan. Dit 

wordt uitgedrukt in de elasticiteitsmodules of ‘statische stijfheid’. Als isolatiemateriaal 

kunnen de volgende materialen worden toegepast: Minerale wol, Geëlastificeerd 

polystyreenschuim, Foam, Zacht vlokkenschuim, Kurk en andere (organische) 

materialen zoals kokosvilt.

Voor de woningbouw moet het isolatiemateriaal (in ingedrukte toestand door het 

gewicht van de dekvloer en gelijkmatig verdeelde belasting) ongeveer 15 tot 25 mm 

dik zijn. Dit is afhankelijk van de materiaaleigenschappen. 
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Luchtgeluid kan wordt opgevangen door isolatie aan de onderzijde van de constructie. 

De isolatie moet een zacht en open structuur hebben zodat trillingen slecht worden 

doorgegeven. Minerale wollen, schapenwol of vlaswol zijn geschikte materialen voor 

luchtgeluidsisolatie. Vlaswol is van deze opties het meest duurzaam en wordt net als 

bij de woningscheidende wanden ook bij de vloeren toegepast. 

WBDBO

De WBDBO eis is echter een uitdaging binnen het project gebleken. Ter plaatse van 

de verblijfsgebieden is gezocht naar een oplossing waarbij de interne vrije hoogte 

maximaal is en dat de balken structuur zichtbaar blijft. De oude balkenconstructie 

heeft een bouwtechnisch-monumentale waarde en geeft het gebouw intern 

een karakteristiek ‘kloostertintje’ mee. Problemen ontstaan wanneer we de vloer 

brandveilig uit willen voeren. Om de verplichte eis van 60minuten te halen zal een 

sprinkler installatie geïntegreerd moeten worden of de zullen de balken met 2 lagen 

gips van minimaal 12,5mm bekleed moeten worden. Een sprinklerinstallatie vraagt 

om heel wat extra leidingwerk door de toch al geringe ruimte onder de vloer van de 

bovenliggende verdieping. Er is immers geprobeerd om zoveel mogelijk vrije hoogte 

te behouden. 

Het met gipsvezelplaten inpakken van de kleine vloerbalken die onder de bekleding 

uitsteken is tijdrovend en zal hoge kosten met zich meebrengen. Niet alleen het 

aanbrengen van de gipsvezelplaat kost daarbij tijd, ook het aanbrengen van het 

stucwerk wordt een zeer tijdrovende en lastige taak. Het aanbrengen van een dubbele 

gipsvezellaag (60min WBDBO) onder de vloerbalken zal zeker financiële voordelen 

hebben ten opzichte van een sprinklerinstallatie.

Zwevende dekvloer met vloerverwarming

De verwarming en koeling van het gebouw wordt geregeld met vloerverwarming. 

De vloerverwarming functioneert het beste in combinatie met een goed thermisch 

geleidende materiaal. Een zachthouten afwerkvloer of dik/hoogpolig tapijt is daarom 

niet gewenst gezien de thermisch-isolerende eigenschappen. Kennisinstituut voor 

installatiewerken ISSO raad installateurs aan om een afwerkvloer te kiezen met een 

Rc-waarde die niet hoger is dan 0,13 m²K/W. 

Er bestaan verscheidende oplossingen voor een zwevende dekvloer met 

vloerverwarming. De vloer kan ‘droog’ uitgevoerd worden en de vloer kan ‘nat’ 

uitgevoerd worden. ‘Droog’ wil zeggen dat er in tegenstelling tot ‘nat’ geen 

cementgebonden afwerkvloer wordt toegepast. De nadelen van de natte uitvoering 

(± 60 kg/m²) ten opzichte van de droge (± 25 kg/m²) zijn het hogere gewicht en de 

beperkte flexibiliteit. 

Ter plaatse van de verblijfsgebieden wordt er gebruikt gemaakt van een droge 

zwevende dekvloer. Hierdoor kan het gewicht van het gehele vloerveld relatief laag 

blijven. Het bedrijf WTH isolatie heeft een type vloerplaat ontwikkeld dat uit karton 

bestaat.  Dit type dekvloer is ontwikkeld met het oogpunt op het IFD bouwen. De 

vloer is opgebouwd uit geprefabriceerde kartonnen platen die gemakkelijk door één 

persoon verwerkt kunnen worden. De vloerverwarmingsbuizen worden in de kartonnen 

isolatielaag geïntegreerd. Door middel van metalen platen die in de sleuven van de 

kartonnen platen worden gefreesd wordt de warmteafgifte en –verdeling verbetert. 

Onder de buizen moet voldoende isolatiedikte resteren voor de warmte-isolatie. De 

buisdiameter is hierbij 16 mm. De buisafstand bedraagt meestal tussen de 100 en 

300 mm. Dit type zwevende dekvloer beschikt over een geringe massa, dat levert 

in combinatie met vloerverwarming een nagenoeg even snelle opwarmtijd als een 

systeem met radiatoren.

De opbouw van de zwevende dekvloer

Bovenop wordt de vloer met een dubbele laag Fermacell gipsvezelplaat van 2 x 10 

mm afgewerkt. Een dubbele laag kan hoge belastingen aan voor toepassing in de 

woningbouw en geeft een WBDBO van 60 minuten van boven naar onder. Onder 

deze 2 gipsvezelplaten bevindt zich een metalen plaat van aluminium of verzinkt 

staal, met sleuven voor de leidingen van de vloerverwarming. De plaat zorgt voor 

een goede warmteverdeling. In de sleuven komen leidingen van de vloerverwarming, 

rond 16 mm uitwendig. De metalen plaat en de waterleidingen zijn vervolgens in een 

kartonnen plaat van 26 mm dik verwerkt. Deze dikte biedt ruimte aan de sleuven 

voor de leidingen van de vloerverwarming, zonder dat de plaat gemakkelijk breekt 

of beschadigd. 

Onder dit geheel wordt met 30mm minerale wol (harde persing) de vloer van de 

bestaande constructie ontkoppeld. Deze dikte kan oneffenheden in de ondergrond 

opvangen zonder dat er contactbruggen (akoestische koppeling tussen dekvloer en 

draagvloer) ontstaan. Een egalisatie-laag is daarbij in de regel niet nodig, wat goed 

past in de ‘droge bouw’. 

De badkamer, keuken en toiletten worden aan de bovenzijde voorzien van tegelwerk 

en moeten waterbestendig uitgevoerd worden. Fermacell heeft een paneel op 

de markt gebracht dat geschikt is voor in natte ruimtes. Powerpanel H20 bestaat 

uit een cementgebonden lichtbeton, afgewerkt met alkali(chloor)-bestendige 

glasvezelwapening. Om het geheel waterdicht te maken wordt het behandeld met 

voorstrijkmiddel, afdichtingsbanden, vloeibare folie en uiteindelijk flexibele tegellijm 

met tegels. De platen beschikken over hoge druk- en buigsterkte. Daarnaast is de 

plaat zeer glad, stabiel, stoot- en kras vast. Dankzij de sandwichstructuur is de plaat 

licht: slechts 12,5 kilo per vierkante meter. De Powerpanel H2O laat zich eenvoudig 

op maat snijden met een gewone hardmetalen zaagblad. 

Voor plaatsen waar vloerafvoersystemen moeten komen heeft Fermacell speciale 

inlegplaten ontwikkeld voorzien van aansluiting op riolering. Om douchewater af te 

voeren zijn de pastukken van afschot voorzien. 

Installatiestrook

Om installatieleidingen kort en bereikbaar te houden is er voor gekozen om een 

bereikbaar leidingtracé toe te passen. 

De leidingen die bereikbaar zijn mogen alleen van de betreffende woning zijn, juridisch 

is het niet mogelijk om ook de leidingen van de buurman via dezelfde weg bereikbaar 

te maken. Daarnaast bied het toepassen van een installatiestrook de mogelijkheid 

om de monumentale vloerconstructie van het klooster zo veel mogelijk zichtbaar te 

houden in de leefruimtes en de centrale gang. Ter plaatse van de leidingstrook komt 

een verlaagd plafond voorzien van extra geluidsisolatie om het geluid afkomstig van 

installaties extra te dempen. Door het toepassen van de installatiestroken boven 

elkaar zal ook hinder door geluid afnemen. Een slaapkamer onder een badkamer 

zou bijvoorbeeld hinderlijk geluid van waterstroom sneller opgemerkt kunnen worden. 

De leidingen die ter plaatse van het plafond in het tracé verwerkt moeten worden zijn 

ventilatieleidingen en elektraleidingen. Aan de onderzijde worden de leidingen ten 

behoeve van de riolering en de watervoorzieningen geplaatst. 

5.3.2.4 BEGANE GRONDVLOER KLOOSTER

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de kloostergang op de begane grondvloer 

afgewerkt is met een beeldbepalende afwerking van tegelwerk. Om dit monumentale 

tegelwerk te behouden is er voor gekozen om de kloostergang buiten de isolatieschil 

te houden. Dat betekent dat de vloeren in de vertrekken grenzend aan de 

kloostergang wel van een nieuwe goed isolerende vloer worden voorzien. De vloeren 

in deze vertrekken zijn wisselend afgewerkt met tegels hout en op een enkele plaats 

met linoleum. Om de goede isolerende kwaliteiten te behalen die nodig zijn voor het 

bouwbesluit en de LTV is het helaas niet mogelijk om de bestaande vloeren in deze 

vertrekken te behouden. 

Opzet begane grondvloer project

De thermische scheiding van de begane grondvloer bevindt zich ter plaatsen van 

de woningscheidende wand tussen de woning en de centrale gang. De vloer aan de 

woningzijde wordt volledig verwijderd en opnieuw opgebouwd. Bereikbare leidingen 

blijft een punt van aandacht en worden in het ontwerp opgenomen. 

De vloer moet worden voorzien van vloerverwarming en moet een Rc-waarde behalen 

5.3.2.C afbeelding links: 
reinigende werking Ferma-
cell Greenline. 
(bron: Fermacell.nl)
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van ten minste 3,5 m²K/W. Om ervoor te zorgen dat deze Rc-waarde bereikt wordt en 

om te voorkomen dat de warmte van de vloerverwarming direct door de betonvloer 

wordt onttrokken, is er in het project met 2 lagen drukvaste isolatie gewerkt. Werken 

met twee lagen isolatie is een techniek die de laatste jaren vaker toegepast wordt in 

de woningbouw. De eerste laag bevindt zich onder de laag beton zodat het geleidelijk 

verwarmde beton geen warmte aan de ondergrond afgeeft. Omdat er ruim voldoende 

hoogte mogelijk is, zonder dat de afwerkvloer te hoog komt te liggen ten opzichte 

van de kloostergang, kan er met een dikker (goedkoper) isolatiemateriaal gewerkt 

worden. Drukvast isolatiemateriaal als EPS (geëxpandeerd polystyreen) komt hier 

voor in aanmerking gezien de lagere aanschafkosten ten opzichte van PUR, PIR of 

geëxtrudeerd polystyreen (blauwplaat). Dat PUR, PIR of blauwplaat met eenzelfde 

isolatiewaarde dunner kan worden uitgevoerd maakt in dit geval niet zoveel uit. Als 

we bovenstaande alternatieven vergelijken op het duurzame vlak en we kijken naar 

de waardering die GPR-gebouw aan de materialen geeft dan zien we dat EPS en 

blauwplaat van bovenstaande het beste worden beoordeeld. 

Tussen het beton en de cement dekvloer met vloerverwarming komt de tweede laag 

isolatiemateriaal. Deze laag zorgt ervoor dat de ruimte snel opgewarmd kan worden. 

De vloerverwarming kan zijn warmte direct naar boven afgeven zonder dat de 

onderliggende betonvloer de warmte deels onttrekt. Uiteindelijk zal de betonvloer ook 

warmer worden en zodoende door middel van een warmte accumulerende werking 

zorgen voor een stabiele binnenruimtetemperatuur. In dit geval is het handig om met 

een dunner isolatiemateriaal te werken dat over een hoge isolatiewaarde beschikt. 

Resol-hardschuim is het duurzaamste drukvaste isolatiemateriaal dat er verkrijgbaar 

is. De kooltherm K8 isolatieplaten die in de voorzetwanden gebruikt worden zijn 

eveneens van resol-hardschuim. Door de vloerplaten bij dezelfde leverancier te 

bestellen kan er goedkoper ingekocht worden en komt de manier van uitvoeren 

overeen met die van de isolatie in de voorzetwand. Kingspan heeft een speciale lijn 

voor vloerisolatie genaamd Kooltherm K3. 

Bij een dikte van 80 mm levert EPS (lambda: 0,035W/m²K) een Rc-waarde van 2,3 

m²K/W. Dat betekent dat de resol-hardschuimplaten (lambda: 0,021W/m²K) al met 

een dikte van 30mm een totale isolatiewaarde behalen van 3,7 m²K/W. 

De vloerverwarming wordt op de begane grondvloer in de cement dekvloer 

aangebracht. Op de begane grondvloer is een zwevende dekvloer in verband 

met geluidsdemping niet nodig en daarom financieel onacceptabel. Doordat de 

cementdekvloer op een laag isolatiemateriaal is geplaatst wordt er een thermisch 

‘zwevend’ verwarmingselement gecreëerd. Een ander voordeel van de 2e 

isolatielaag onder de cementdekvloer is het gemak om het te verwijderen zonder de 

onderliggende betonvloer te slopen. Mocht er ooit een functie in het klooster worden 

geplaats dat om een compleet andere indeling vraagt dan kan de bovenste laag met 

vloerverwarming vervangen worden. Slopen van een cementdekvloer op een laagje 

verende isolatie zal beduidend makkelijker zijn dan slopen van een cementdekvloer 

met direct contact met de onderliggende betonlaag. 

Om optrekkend vocht buiten de constructie te houden wordt er onder het vloerpakket 

een dampdichte folie geplaatst zodat vocht de constructie niet kan bereiken. Een 

aandachtspunt hierbij is wel dat het vocht dat zich in de cementgebonden materialen 

bevindt de tijd krijgt om te reageren en te verdampen. Bij het gebruik van een 

vloerverwarming wordt daarom aangeraden om de eerste 14 dagen geen afwerking 

op de cementdekvloer te plaatsen zodat het vocht kan verdampen. Een dampopen 

afwerking heeft vervolgens de voorkeur boven een dampdichte afwerking. 

5.3.2.5 DAK KLOOSTER.

Het originele dak van het klooster bestaat uit spanten, gordingen, panlatten en 

keramische dakpannen. Het geheel is ongeïsoleerd en voorzien van openstaande 

naden en kieren. Een goede isolatie van het dak is van groot belang. Warmte 

stijgt op en wordt met name ter plaatse van het dak naar buiten afgevoerd. Zoals 

eerder is aangegeven pleiten verschillende bouw-gerelateerde organisatie voor een 

differentiëring van de nieuwe regels die vanaf 2015 gaan gelden. Het dak dient hierbij 

over een Rc-waarde van maar liefst 6,0 m²K/W te beschikken. Het dak dient evenals 

de gevel over een bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 

dB te beschikken. Het dak moet 30 minuten brandvertragend worden uitgevoerd ter 

bescherming van de vluchtroute. Het dak wordt niet tot de hoofddraagconstructie 

gerekend omdat deze bij brand geen voortschrijdende bezwijking veroorzaakt. Dat 

betekend dat de WBDBO-eis van 90 minuten voor het dak niet geldt. Enkel tussen de 2 

brandcompartimenten moet de WBDBO 60 minuten bedragen. Om het monumentale 

gebouw en de vluchtroute te beschermen bij brand wordt de gehele dakconstructie 

30 minuten brandvertragend uitgevoerd. 

Opzet dak project

De hoge isolatiewaarde van 6,0 m²K/W moet behaald worden zonder dat er veel 

ruimte verloren gaat op de bovenverdieping. De monumentale spantconstructie 

geeft de bovenste verdieping karakter en moet behouden blijven. Dit geldt niet per 

definitie voor de gordingen. Het is te arbeidsintensief om de balken stuk voor stuk 

met gips te bekleden om zodoende de bescherming tegen brand te beschermen. 

De ruimte onder het dak zal niet zo vaak worden gebruikt als de ruimte onder de 

verdiepingsvloer, waarbij de balken wel in het zicht worden gelaten. 

Om het dak op een juiste manier te renoveren moeten de pannen en de panlatten 

van het bestaande dak tijdelijk verwijderd worden. Het dak moet op de bestaande 

gordingen voorzien worden van een dampopen, waterdichte folie zodat er een 2e 

waterlijn ontstaat. Water dat onder de pannen terecht is gekomen wordt via deze lijn 

naar de goot getransporteerd. 

’s Nachts kunnen door de warmtegolfstraling van de aarde zich situaties voordoen 

waarbij de temperatuur van de omgevingslucht buiten warmer is dan de 

oppervlaktetemperatuur van de isolatie. De oppervlakten aan de buitenzijde van de 

isolatie raakt daardoor onderkoeld. De waterdamp slaat bij een dergelijke situatie 

neer op het isolatiemateriaal. Bij een smalle luchtspouw tussen de isolatie en het 

dakbeschot kan het vocht voor problemen onder de 2e waterlijn zorgen omdat het 

niet goed afgevoerd wordt. Om dit tegen te gaan moet de isolatie strak tegen de 2e 

waterlijn (folie) aangebracht worden. 

Om een Rc-waarde van 6,0 m²W/K te behalen is er een redelijke dik isolatiepakket 

nodig. De vrije ruimte bedraagt ongeveer 180mm en kan alleen met EPS (± 5,2 

m²W/K), minerale wol (± 5 m²W/K) of vlaswol (± 4,7 m²W/K) niet worden behaald. 

Om interne condensatie ’s nachts te voorkomen en om de gewenste Rc-waarde te 

behalen is er in het project gekozen voor een combinatie van isolatiematerialen. De 

180 mm ruimte wordt volledig gevuld met vlaswol isolatie. 

Om tot de gewenste Rc-waarde te komen wordt er een dunne laag resol-hardschuim 

isolatieplaat aan de binnenzijde geplaatst. Kooltherm K7 is bedoeld voor hellende 

daken en kan bij een dikte van 30 mm een Rc-waarde van 1,43m²W/K behalen. In 

combinatie met 180 mm vlaswol (4,73m²W/K) wordt de gewenste Rc-waarde met 6,16 

m²W/K behaald. 

Evenals bij de voorzetwand vocht van binnen naar buiten wil middels verdamping, 

moet er aan de binnenste zijde een dampremmende folie worden toegepast. De 

dampopen folie ter plaatse van de 2e waterlijn laat de damp vervolgens zijn weg 

naar buiten voortzetten. De dampremmende laag wordt op het regelwerk aan de 

binnenzijde bevestigd en vervolgens afgewerkt met een laag 12,5 mm gipsvezelplaat 

van Fermacell. De gipsvezelplaat biedt een WBDBO van 30 minuten. 

Dakramen

De zoldervloer wordt van voldoende daglicht voorzien door nieuwe dakramen. Om 

de monumentale uitstraling niet in het geding te brengen worden de ramen aan 

de binnenzijde, rond het kloosterhof, op het dakvlak geplaatst. De dakramen zijn 

voorzien van HR++ beglazing en ingebouwde buitenzonwering. 
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Birgittinessenklooster

Liebergen, L.C.B.M. van (1987), (ill. Cauteren, J. van.)

‘Waer een paradis’. Kloosterleven in Brabant na de reformatie, [boek] Uden, Museum 

voor Religieuze Kunst Uden. 

Kolman, C., Olde Meierink, B., Stenvert, R., Reijs, N., Kappelhof, T., Kooij, B. 

(1997), Monumenten in Nederland. Noord-Brabant (Uden). Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg. Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle. 

Architectuur in Uden, Routes door Uden. Over Vorstenburg 1

http://ckvuc-architectuur.blogspot.nl/p/1-omgeving-birgitinessenkloost

Monumentenzorg, 

monumentenregister 35830, Vorstenburg 1 5401 AZ te Uden online toegankelijk: 

http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Context 

Croonen adviseurs (2009), 

Welstandsnota gemeente Uden. Ontwikkeling van een welstandsbeleid voor de 

gemeente Uden. Pdf, via gemeente Uden.

RAAP (2012). i.o.v. gemeente Uden,

Rapport: Plangebied bestemmingsplan Uden, Centrum 2012. Een archeologisch en 

cultuurhistorisch bureauonderzoek.    

Bureau B & B Stedebouw en landsarchitectuur bv (2000), 

StructuurvisiePlusUden/Veghel, Ontwerpen aan de stedelijke regio Uden-Veghel 

2010-2030. Pdf, via gemeente Uden.

Gemeente Uden (auteur onbekend) (2009), 

Plan van aanpak museum voor religieuze kunst in Uden, Gemeente Uden aan zet. 

Onderzoek naar de toekomst van het museum in Uden 

Gemeente Uden (auteur onbekend) (2010), 

Interim Structuurvisie Uden 2009-2015. De kwaliteiten van wonen en werken, 

voorzieningen,infrastructuur, landbouw, natuur, water en cultuurhistorie in beeld 

gebracht. Pdf, via gemeente Uden.
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