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Ook Jezuïeten worden ouder

Het architectuur café van vrijdag de 13e oktober was het eerste café op 

locatie. Ruim zestig mensen waren afgekomen op de ontmoeting met de 

Paters Jezuïeten en hun nieuwe behuizing aan de Heijendaalseweg. Aqua 

Viva is een ontwikkeling van en voor de Paters Jezuïeten. Pieter de Ruijter 

van DiederenDirrix architecten http://www.diederendirrix.nl vertelde ons 

het verhaal. Waar een enorme kerk stond en een groot klooster staat nu een 

kleine kerk met een klooster en een groot appartementen complex. Daar 

wonen nu ouder wordende paters, teruggekeerd uit de hele wereld, “Op 

onze laatste standplaats”, zoals een van hen het met een zekere melancholie 

verwoordde. “Maar de plek is prachtig geworden, velen van ons zagen er 

behoorlijk tegenop te verhuizen maar in heel korte tijd voelden we ons hier 

allemaal thuis, ook wij moeten met onze tijd mee! 

Het project is opgezet als een ‘gewoon’ commercieel woningbouw project. 

DiederenDirrix hadden in opdracht van de Ballast-Nedam een fraai 

appartementencomplex gemaakt in een forse dichtheid. Daarom was toen 

ook al voor de lichte baksteen gekozen, het mocht niet te massaal ogen. De 

doorgang van de binnenplaats naar de tuin was er in het eerste plan ook al. 

Door de crisis viel dat project helemaal stil. De Jezuïeten hebben het toen 

zelf  ter hand genomen. De bedoeling was de oudere paters die toen nog 

verspreid woonden in veel te grote behuizingen, vaak met een zorgbehoefte 

waaraan daar niet voldaan kon worden, een passend onderdak te kunnen 

bieden. Zo wonen hier nu ook de Paters die in het Berchmanianum zaten. 

Dat gebouw is verkocht aan de universiteit en krijgt een nieuw leven als 

representatief  bestuursgebouw. 

Toen het project op die manier was vlotgetrokken moest er natuurlijk wel 

een herontwerp plaatsvinden, maar de hoofdopzet bleek wonderwel 

passend voor deze constructie. Het aantal paters neemt met de jaren af. De 

woningen zijn niet afwijkend, ze kunnen dan gewoon verkocht of  verhuurd 

worden. Het blijft een gewoon appartementen complex 

http://www.diederendirrix.nl/


Sobere sfeer

Zo is het een sober gebouw gebleven rond een binnenhof, dat 

gevormd wordt door het gebouw van vijf  en zes lagen en de 

nieuwe kerk met klooster aan de andere kant. Via een gewelfde 

onderdoorgang staat deze ruimte in directe relatie met de oude 

kloostertuin. Die relatie wordt onderstreept door de fontein op de 

binnenplaats en het beekje dat de tuin in stroomt. Mede door het 

ingetogen karakter van het tuinontwerp van Cees Tolk is de sfeer 

van een klooster aanwezig. Op de binnenplaats, in de portico en in 

de kloostertuin is de sfeer van religieuze aandacht voelbaar, maar 

die is nu wel deel geworden van de openbare ruimte van 

Brakkenstein, voor iedereen beschikbaar. 



Koeling en verwarming

In het eerste deel van de tuin zit het geheim van de verwarming en 

de koeling van het gebouw. Een grote voorraad water wordt tot ijs 

gekoeld. De energie die bij de kristallisatie vrijkomt kan gebruikt 

worden voor de verwarming van het gebouw. In de zomer kan het 

gebouw met behulp van het ijs worden gekoeld. Voor de werking 

ervan zie  http://solareis.nl Het systeem wordt gevoed door een 

soort zonneboilers op het dak van het gebouw. Gratis warmte dus. 

De architecten claimen hiermee het eerste gebouw in Nederland te 

hebben neergezet dat volledig duurzaam wordt verwarmd en 

gekoeld. Die claim is misschien wat overmoedig, de praktijk moet 

uitwijzen hoe efficiënt het systeem werkt, maar een waardevol 

experiment is het zeker. 

http://solareis.nl/




Een brede school

Bram van Oosteren van Factor architecten 

http://factorarchitecten.nl vertelde over de nieuwe brede school 

die aan de overkant van de Heijendaalseweg weg gerealiseerd is. 

Het gebouw biedt onderdak aan een 11-klassige school, 2 groepen 

kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Met een donkere baksteen architectuur in combinatie met 

betonnen spekbanden en verticaal vormgegeven gevelopeningen 

wil het gebouw zich voegen in de oudere bebouwing langs de weg. 

Het bestaat uit twee vleugels met lokalen en daartussen een lid met 

algemene voorzieningen, zoals de gemeenschapsruimte, de 

leeshoek en een multifunctioneel lokaal. Het zuidelijke deel ligt 

terug om het monumentale wijkgebouw ‘Roomsch Leven’ niet te 

overvleugelen. Het gebouw heeft aan de noordkant ronde vormen 

waardoor de relaties tussen binnen en het buitenspelen voor de 

kleine kinderen vanzelfsprekender kunnen worden opgelost. 

Ook dit gebouw wil hoog scoren wat duurzaamheid betreft. 

Natuurlijk ligt het dak dus vol met zonnepanelen. Er is een 

ventilatiesysteem dat volledig in de architectuur geïntegreerd is en 

per lokaal geregeld kan worden. Dat levert energie besparing maar 

bevordert ook de kwaliteit van het binnenklimaat. In de hal staat 

een groot scherm waarop de energie prestaties van het gebouw 

voor iedereen zichtbaar zijn. 

Het gebouw zou opgeleverd zijn maar helaas, er is wat vertraging 

opgetreden dus we konden er nog niet in.   

http://factorarchitecten.nl/


Een drukkerij wordt refter

Waar we helaas ook niet in konden was de refter van de Paters.

Maarten Terberg van Eva architecten uit Utrecht http://e-v-a.net mocht de 

oude drukkerij van het klooster transformeren tot een refter met bibliotheek 

en kantoorruimte. Het oudste deel van drukkerij met de interessante 

baksteen architectuur en de grote ruimte met fraaie metalen spanten werd 

gehandhaafd, daaraan werd de nieuwbouw toegevoegd, zodanig dat er geen 

enkele onduidelijkheid is over wat oud en nieuw is. Een eenvoudige 

modernistische doos op een glazen plint. Door zorgvuldige ritmering en 

detaillering gaat de doos leven. De glazen plint zorgt voor een heel sterke 

relatie met de tuin. Hier is natuurlijk een terras gesitueerd. Op de hoek is een 

ruimte voorzien die kan worden ingezet als restaurant voor de hele buurt. 

Ook deze onderdelen van het jezuïtisch kloosterleven zullen in de loop der 

jaren minder ruimte vragen en gebruikt kunnen worden voor wereldse 

doeleinden.

De sombere bruine kleur van de aluminium gevel voegt zich heel goed in het 

geheel. De kleur komt terug in de kozijnen van de woongebouwen en hij legt 

de verbinding tussen de donkere baksteen van het oude gebouw, het groen 

van het glas en het dat van het gras en de bomen. Het is een wonder hoe 

goed de strakke moderne architectuur zich voegt in de sfeer van rust en 

contemplatie die hier is blijven hangen.

http://e-v-a.net/


Balthasar Graciàn 1601-1658 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n

De kopwand heeft van beeldend kunstenaar Marc Ruygrok 

http://www.viaruygrok.com de vorm gekregen van een drukplaat.

In strakke drukletters, vrijwel zonder interpunctie heeft hij een reliëf  

aangebracht dat, als je ervoor gaat zitten, een tekst blijkt te zijn.

Het is een fragment van een tekst van Balthasar Graciàn, een Spaanse 

jezuïet die leefde in de zeventiende eeuw. Hij staat bekend als een 

vrijzinnig intellectueel die teksten schreef  waarvan sommigen zeggen 

dat ze cynisch, ‘machiavellistisch’ zijn, anderen zeggen dat het tijdloze 

levenswijsheden zijn. Graciàn zelf  is er een tijdje voor 

geëxcommuniceerd geweest. Het is treffend dat juist een tekst van deze 

‘moderne’ jezuïet een plek heeft gekregen op dit gebouw. Ook als je niet 

weet wat er staat is de tekst welsprekend.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n
http://www.viaruygrok.com/

