tekst lucia albers, albers adviezenhistorische parken; anja guinéq guinée
landschapsarchitectuur; bert maes, ecologisch adviesbureau maes

Koningqoord
verandert...
mqsr geschiedenis blijfr zichtboqr

ïussen de bebouwing van Berkel en de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Tilburg

ligt een groene driehoek met daarin het voormalige Trappistinnenklooster Koningsoord. Sinds de nonnen in 2007 zijn verhuisd naaÍ een nieuwe
abd:j bij Oosterbeek wordt gewerh aan het stedebouwkundig plan voor
'0verhoek Koningsoord'. Dit artikel gaat over de historische waarden van
het kloosterterrein die daarin een ro! behoren te spelen.

Koningsoord is een rijksmonument.
In de redengevende omschrijving van
de Rijksdienstvoor het Cultureel Erfgoed @CE) is te lezen dat het klooster

'ensemblewaarden heeft als onderdeel
van een complex dat van belang is
wegens de wijze van verkaveling en

inrichtingvan het gehele terrein'. Dit
betekent dat in het stedebouwkundig
plan alle monumentale gebouwen
moeten worden ingepast én dat eisen
aan de

transformatie van

de

buiten-

ruimte moeten worden gesteld. Helaas
architectenbureau dat in 2OO7

Gelukkig is, mede dankzij de economische crisis, dit eerste plan niet uitgevoerd. De gemeente Tilburg heeft het
bouwprogramma bijgesteld, gericht
op een meer dorps karakter, en nieuwe
optwikkelaars hebben het stokje
overgenomen. In antwoord op kritiek
van Welstand op de planvorming tot
dan toe geven deze partijen in 2014
opdracht voor historisch onderzoek
naar het terrein. Ze vragen ook om een
cultuurhistorische evaluatie van het
actuele stedebouwkundig plan.

zag het

de historische verkenning

verrichtte

niets waardevols in de tuinen en landerijen, op een paar grote bomen na.
Als gevolg daarvan pasten de betrokken ontwerpbureaus naar eigen inzicht groene elementenwel of niet in
hun ontwerp in en veranderden ze de
kloosteÉuinen volledig van karaliter.

Ideaalontwerp van
abt Don Simon
stichtervan het eerste en enige
Trappistinnenklooster in Nederland
is Don Simon Dubuisson. Hij was in
De

193O de abt van het Trappistenklooster Koningshoeven, dat in 1881 ten
zuidoosten van Tilburgwas gevestigd

0ntwerp Koningsoord doorJos van Dijk.

door Franse trappisten. Don
Simon merkte op dat er onder
vrouwen in zijn kennissenkring
belangstelling bestond voor
toetreding in een klooster en hij
besloot erwerkvan te maken.
Bij het gehucht Berkel verwierf
hij een 22hectare groot terrein,
bestaand uit enkele boerderijen
met bijbehorende akkers en weilanden. Aan de oostkant grensde
het aan de Raadhuisstraat, een
hoofdroute waaraan boerderij en
en het kleine raadhuis van Berkel stonden. Op enige afstand,
aan eenwegi dwars op de Raad-

huisstraat, stond de Willibror-

duskerk. Deze parochiekerk was
de opvolger van een kapel waar
al in de 13" eeuw St Willibrord en
Maria werden vereerd.

Broervan de chauffeur
van de abt
Voor het maken van een ontwerp nam de abt de broer van
zijn chauffeur in de arm. Deze
Jos van Dijk was een onervaren
architect, maar Don Simon had
groot vertrouwen in zijn talent.
Om zich te oriënteren bestu-

zerklooster in Clairvaux. Dit
complex uit 1115 in de Champagnestreek is vermoedelijk
het voorbeeld geweest voor
de opzet van Koningshoeven
en het ideaalbeeld van Don
Simon. Onbekend is of hetveel
moeite kostte om tot een plan
te komen. Er zijn geen schetsen
bewaard gebleven. De enige
overgeleverde tekening is een
vogelvlucht van het definitieve
ontwerp. Deze is niet gesigneerd, maar waarschijnlijk van

deerde Van Dijk verschillende

de hand van Van

kloosters in het buitenland, in
het bijzonder het Cisterciën-

presentatietekening laat zien
dat Koningsoord de vrouwelijke
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(convent) met de kerk, refter

Abbaye de Clairv aux

(e

etzaal), dormitorium (slaapza-

Ien) en kapittelzaal (bestuurska-

Vue actuelle des ancie*s bàtiments monastiques.

l-avolr (X\rIIi" siècle)
Grand cloitre (XVIlt siècle)

mer van de abdis). De bijbehorende buitenruimten bestaan,
behalve uit de pandhof (door een
wandelgang of ambulatorium
omgeven binnentuin), uit een
reeks tuinen aan de buitenzijde

Grange des com'ers

en verder

Emplacemeot de 1'abbadale

Links boven op de tekening is
een deel van de boerderij te zien
die in het plan \À/as opgenomen
zodat de nonnen voedsel konden

Hostellerie des Dames
Cour d'hor:.neur
Bàtiurents

cLes

convers (XII' siècle)
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Plattegrond van het klooster van Clairvaux.

evenknie is van het imposànte,
in neogotische stijl gebouwde
Koningshoeven. De verkaveling
is gebaseerd op een assenstelsel
en de gebouwen en

buitenruim-

ten zijn als een samenhangend
geheel ontworpen. De kerk
die deel uitmaakt van het 'slot'
is met het koor op het oosten
gericht, op Jeruzalem.

Overzicht van
Koni ngsoord

op Google
Maps.

@

'A(BLADGR.EN

Wat opvalt in de tekening zijn
de muren. Elk kloosterterrein
wordt van de buitenwereld afgescheiden door muren, maar de
abdij Koningsoord heeft ook nog
tussenmuren. Het complex is
namelijk verdeeld in vier leefdomeinen. Tot het domein van de
trappistinnen, de grootste groep,
hoort het centrale woongebouw

uit de landerijen.

produceren voor zelfuoorziening. Het langwerpige lage
gebouw daaronder was bestemd
voor het houden van kippen.
Het is het enige gebouw met een
moderne architectuur.
Omdat het klooster vanuit
Koningshoeven werd opgezet en
het de bedoelingwas dat er een
kleine groep monniken permanent bleef wonen, ontwierp Van
Dijk een rectoraat met een eigen
tuin, garage en werkgebouw.
Dit kleine mannenklooster
(rechtsonder) is door een gang
verbonden met het slotgebouw.
Aan de noordzijde van de kerk
is een vleugel getekend die
bedoeld was als gastenverblijf.
In dit gebouwkonden de nonnen hun familieleden spreken
(oorspronkelijk achter tralies!).
Voor de gasten was een grote

Nonnen aan het

we*

op de akkers.

tuin aan de oostzijde gepland
envia een interne gang konden
ze, gescheiden van de

Hooster-

lingen, een ruimte achter in de
kerk bereiken. In de kop van het

gastenverblijfwaseenaparte -

afdeling, bestemd voor enkele
lekenzusters. Zij verzorgden de
bezoekers, deden boodschappen
in het dorp en verrichten andere
taken waarvoor contact met de
buitenwereld nodig was. Ook het

verblijf van de Iekenzusters was
voorzien van een eigen, kleine,
ommuurde tuin. De muren die
het meest door bezoekers zouden worden gezien, heeft Van
Dijk in de tekening dezelfde rode
kleur gegeven als de bakstenen
gebouwen. De overige muren

zijn betongrijs.

Daadwerkelijke aanleg
Anno 2014 is eenvoudigvast te
stellen dat de zuidvleugel van
het centrale convent nooit is
gebouwd (het had een refter

moeten worden), maar dat alle
andere bouwwerken - inclusief
de bakstenen en betonnen muren - zijn uitgevoerd volgens het

ontwerp en bovendien allemaal
nog bestaan. De scheiding van
leefwerelden blijkt overigens
niet alleen uit de muren. Daar
waar het gebouwvan de ene
groep gïenst aan de buitenruimte van een andere groep
zijn de gevels blind ofhebben de
ramen ondoorzichtige ruiten.
Verder bestaat de toegang voor
de gasten uit een opvallend
poortgebouw met garage terwijl
voor de trappisten en trappistinnen een stukje zuidelijker twee
eigen, achter elkaar gelegen
toegangspoorten zij n gesitueerd. Er is maar één gebouw
toegevoegd, in 1987, op een wij
onopvallende manier achter het

gastengebouw.

Voor de tuinen en landerijen
is de situatie minder simpel te

duiden. Uit de bestuderingvan
arch iefmateriaal en terreinonderzoek - niet eenvoudig als
jarenlang geen onderhoud is
gepleegd en beplantingen zijn
geruimd - valt op te maken dat
de oorspronkelijke aanleg niet
geheel volgens de tekening heeft
plaatsgevonden. De historische

uitvoering is soberdervan

karalrter.
De

boerderij en het kippenhuis

werden het eerste gebouwd.
Zij werden gevolgd doorhet
rectoraat, zodat de broeders
die het werk begeleidden daar
konden verblijven. Luchtfoto's
Iaten zien dat deze volgorde ook

bij de inrichtingvan het terrein
werd aangehouden. De eerste
bomen die werden aangeplant
waren de boomgaarden en de
lanen langs de paden die de
landerijen ontsloten. Voor de
belangrijkste noord-zuidas werd
een bestaande
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verdeelt de tuin in viervierkanten en in het centrum bevindt
zich een waterkom met daarin
eenbeeldvan Sint Jozef. De
'stille tuin', die niet directvanuit
het convent bereikbaar is, wordt
ook door een assenkruis in vier
delen verdeel4 maar heeft in het
midden een beuk.
Tot slot werd-langs de toegang
naar het rectoraat een rij bomen
geplant, afwisselend bestaand
uit beuken en berken, en werd
de weg die het coàvent en de
boerderij ontsloot beplant met

linden.

Geometrische compositie
LuchtÍoto uit 193ó, genomen vanuit het zuidoosten.

Geconcludeerd kan worden dat
op basis vanVan Dijks

ontwerp

een stuk agrarisch land met een

perceelgrens aangevuld tot een
laan. Deze nu indrukwekkende
laan liep van de zuidrand van
het terrein tussen de weilanden door naar de boerderij. De
overige lanen bestaan niet meer,
maar de hoofdas die het convent

boerderij en de begraafplaats
met elkaar verbindt wordt nog
wel gedeeltelijk begeleid door
de

walnoten.

t

Behalve lanen werd ook een
wandeling rondom de akkers
aangelegd. Deze liep gedeeltelijk
door een loofgangvan beuk en
haagbeuk en werd verder bege-

leid door rijen coniferen (schijncipressen en levensbomen). De
route begon aehter het gastenhuis bij een Lourdesgrot die aan
het oosteinde van de oost-westas

door de a}rkers en boomgaard
stond. Laags de buitenmuur liep
hij vervolgens naar de begraafplaats. Op debegraafulaats zelf

leidde eenbeplante as tussen
twee langgerekte grafuelden
naar een kapel.

Tuinenaanleg
De eerste tuin die werd aangelegdwas die bij het rectoraat.

VAKBLADGR.EN

@

ruimte werd conform de tekening door een assenkruis van

De

paden invier delen ingedeeld"
maar vervolgens in gebruik
genomen als moestuin. Ook de

gastentuin was lange tijd half
nutstuin, half siertuin. De helft
tegen het gastenverblijfwas een
gazon met daarop een standbeeldvan Robertus van Molesme, de stichtervan de Cister-

ciënzerorde. Pas later kwamen
er paden met conifeertjes langs,
waarbij opmerkelijk is dat er
diagonale paden werden aangeIegd. De oostelijke helft langs de
Raadhuisstraat was het restant
van het erfvan een afgebroken
boerderij en werd ingevuld met
een kleine fruitgaard.
Ook de geplande tuinen bij het
conventwerden eerst in gebruik
genomen als moestuin en pas
Iater veranderd in siertuinen.
tuinen die van meet

De enige

af aan puur voor contemplatie
werden ingericht, waren de
pandhof en de'stille tuin' tussen
het convent en de achterkant
van het rectoraat. De pandhofis
een traditionele verbeelding van
de hofvan Eden: een assenkruis

onregelmatige blokverkaveling
veranderde in een afgewogen
geometrische compositie van
buitenruimten waarin utilitair
en religieus gebruikwaren geïntegreerd. Hoewel het ontworpen
landschap van de omgeving
gescheiden werd door de

buitenmuur is duidelijk dat het
klooster eenvoorzijde heeft naar
Berkel. In het bijzonder komt
dit tot uiting door de plaatsing
van de hoofdentree tegenover de
aantakking van de Willibrordstraat op de Raadhuisstraat.
Bij de jaarlijkse processie van
de

Willibrordkerk naar een

rustaltaar in de gastentuin werd
de poort opengezet en werd door
de dorpelingen een loper van
bloemen gemaalct,

Veranderingen
Kort na de aanlegwerd de
helft van de grote boomgaard
omgevormd tot een zogenaamd
brevierbosje met een keur aan
boomsoorten en smalle wandelpaadjes. In 1985 beëindigden de
nonnen de melkveehouderij en
kaasmakerij. Ze verhuurden de
weilanden aan boeren die van
het grasland akkers maakten.
Het bedrijfsgebouw lieten de
nonnen verbouwen tot drukkerij
en naaiatelier voor religieuze
gewaden en het erf richtten ze in

als

informele tuin.

Ergens tussen 195O en 1975
werden ook de tuin van het
rectoraat, een smalle tuin tegen
de zuidgevel van het convent,
en de gastentuin veranderd

r

U

t/

t
I

in

landschappelijke tuinen. Het
centrale noord-zuidpad van de
gastentuin, dat deze tuin via een
tuindeurverbindt met de tuin
van het rectoraat, kreeg een iets
slingerend verloop en vormt nu
de grens tussen een open en een
bosachtige deel. De beplanting
bleefvoor een groot deel bestaan

uit soorten met

een symbolische

betekenis. Als het gaat om de
cultuurhistorische waarde van
kloostertuinen kan niet genoeg
wordenbenadrukt dat deze ook

worden vertegenwoordigd door
het gebruikte sortiment. Het is
geen toeval dat bij de achteruitgangvan de ker\ die alleen open
ging voor begrafenissen, een
Thuja Qevensboom) en hagen
vanbuxus (palm) zijn aangeplant. Ook de aanwezigheid van
rozen, Italiaanse populieren,
ceders, dennen, taxus en andere
soorten naaldbomen is kenmerkend.

Aanbevelingen

Overzicht slructuurlijnen van de vètkaveling en inrichting

- - -* -- -

zidltas (pad niet atlijd m@r
omgandeveóinding

aanwig)

D@ mvoming niet

re.

Resultaat van het onderzoek is
een precisering van de door de
Rijksdienst ïoor het Cultureel
Erfgoed genoemde 'wijze van
verkaveling en inrichting van
het hele terein'. Voor verbetering van het actuele stedebouwkundig plan bevelen we aan om
de plattegrond als geheel meer
te enten op de kenmerkende
structuur van Koningsoord.
Waar mogelijk dienen muren
te worden gehandhaafd of
anders in de vorm van hagen
als ruimtelijke grens in stand
te blijven. Verder bevelen we

Een van de kaarten

aan om de pandhofen stille
tuin als authentieke geometrische tuinen te restaureren,

het behoud van naaldbomen en
andere symbolische soorten van

de aanbevelingen leidt er wel
toe dat de geschiedenis van het

belang.

terrein herkenbaar blijft. Voor

Het is onvermijdelijk dat de
sfeervan het klooster enorm
verandert door de nieuwe bestemmingen. Het opvolgen van

de mensen die in de toekomst op

maar de landschapstuinen ook
daadwerkelijk als landschapstuinen te renoveren. Tot slot
is, zoals gezegd, voor behoud
van het kloosterkaraker ook
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van Willibmrdweg mar klooslskqk
vanàf \MllibrerdslEat op blitÈnpoort
ztcht vahaf poorlgèbouw mar Bt@ gsi6iyeíàliil
zlChtlih Emfd@rgang boerdqij
ltaliaffie

populise! op b€gEahlaab

na

buibnpeÍt gastenveólif (prcffi iMg)
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rondgang stlllè tuin

0

ambulattrium
wandellng mndom slotgebouw (mét aansluiiingm op gebouw)
wandeling naar bègEafilaaÍs en rcndom v@malige boulanís
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ontsluif ng wè*ruimten
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b@rddii

uit het ondeÍzoekrapport.

Koningsoord wonen, winkelen
en horecabezoeken is dat een

verrijking.
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