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Het Klooster

Zijtaart

Een van de bezienswaardigheden
van Zijtaart is het voormalige
klooster van de Franciscanessen
van de Onbevlekte Ontvangenis
van de Heilige Moeder van God.
Het klooster is in 1901 gebouwd.

het misschien wel nooit geweest is,
om vervolgens een nieuwe functie
te geven in de geest van gebouw
en huidige tijd? Het begint bij het
onderkennen waar het echt om
gaat. Het handhaven en versterken

Het klooster ligt midden in het
dorp en is samen met de kerk
en de pastorie gelegen aan een
driehoekig dorpsplein. Het klooster
maakte altijd onderdeel uit van
het dorpsleven, mensen waren

van de typerende hoofdstructuur
door storende bouwdelen te
verwijderen en de kracht van de
binnenplaats te versterken door
hem echt te sluiten middels de
nieuwbouw. Het handhaven van

er werkzaam en gingen er naar
de mis. De zusters ‘op gepaste
afstand’ waren een onderdeel van
wde dorpscultuur. Cultuurhistorisch
vormde het klooster de spil van het
dorp. Toen de zusters vertrokken

de kapel in al haar allure en als
aula weer de belangrijkste ruimte
voor school en verenigingsleven
laten
worden.
Karakteristieke
(handwerk)details geven sfeer en
allure welke behouden worden of

dreigde sloop, waarmee de geest uit
het dorp zou verdwijnen. Met de keus
voor behoud kwam ook de opgave
om het gesloten gebouw niet alleen
te behouden, maar ook te openen
en echt aan de gemeenschap te

eventueel verplaatst terug komen.
De benodigde aanpassingen aan
het bestaande gebouw en de hele
nieuwbouw wordt passend, maar
eigentijds
uitgevoerd.
Nieuwe
materialiseringen sluiten aan bij

geven. In het collectieve geheugen
was het gebouw echter veel puurder
en mooier, dan het gebouw na
veranderend dat we daadwerkelijk
aantroffen. Hoe het gebouw terug
te brengen naar het niveau, waar

het karakter van het bestaande
gebouw. De relatie tussen klooster
en kloostertuin is altijd belangrijk
geweest en wordt ook nu weer als
sterke kwaliteit ingezet.Al gedurende
de bouw en ingebruikname heft het

gebouw zich in de harten van de
dorpsgemeenschap gesloten en
sindsdien is het hun klooster.
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Fotolijst
Bronvermeldingen en bedrijfsnamen
Klooster patio
Fleur Beerthuis
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Avla (voormalig kapel)
Fleur Beerthuis
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Overgang bestaand nieuw
311 Photography
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Opening MFA
Jan van Oort
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Nieuwbouw entree en gymzaal
311 Photography

