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Inleiding

Deze groenbeheervisie voor de Kloostertuinen in St. Agatha is opgesteld in het kader van de cursus
Groen Ruimtelijk Erfgoed, en vormt samen met het eerder verschenen tuinhistorisch onderzoek (met
analyse en waardering) het integrale instandhouding- en beheerplan voor de tuinen.
Deze Kloostertuinen zijn vrij zeldzaam in Nederland. De tuinhistorische delen uit de 17e-20e eeuw,
met monumentale bomen, gevarieerde beplanting, en een mix van tuinstijlen, zijn de pijlers van deze
tuin en bepalen haar cultuur-, tuin- en natuurhistorische waarde. Ook de organische samenhang met
het klooster zelf en het omliggende landschap, vooral de Maasheggen, draagt hiertoe bij.
Met dit beheerplan doe ik een voorstel tot instandhouding en versterking van deze waarden.
Mogelijk kunnen dit onderzoek en beheerplan er mede toe bijdragen, dat het belang van behoud van
dit erfgoed en de urgentie van maatregelen daartoe, nog beter wordt ingezien. Dat eigenaar en
bewoners, maar vooral ook beleidsmedewerkers van gemeente, provincie en rijk nog meer
doordrongen zijn van het juweel, dat ze binnen hun grenzen hebben. En vervolgens ook de
verantwoordelijkheid hebben en nemen voor het behoud daarvan.
Zo kunnen er hopelijk ook middelen worden gegenereerd, waardoor deze tuinen ook in de toekomst
een levendige en waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze kennis over en beleving van dit
bijzondere deel van ons ruimtelijk erfgoed.
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Historisch onderzoek.

In het eerste rapport is een tuinhistorisch onderzoek, analyse en waardering gepresenteerd. Hieronder
een korte samenvatting.
Tuinen.
Het kruisherenklooster van St. Agatha
(gemeente Cuijk) is gesticht in 1371.
Dit klooster is het oudste constant
bewoonde klooster van Nederland en het
enige (laat)middeleeuwse klooster dat de
reformatie heeft overleefd.
De huidige tuinen zijn aangelegd vanaf de
18e eeuw, maar zijn een bijzonder en
zeldzaam voorbeeld van een in de loop der
eeuwen aangepaste kloostertuin, met een
nuts-, een religieuze en
ontspanningsfunctie. Al raakt een van de
typische stijlkenmerken van een
Afbeelding 1. Het klooster anno 1880.
kloostertuin, namelijk het nuts-aspect, wat
naar de achtergrond. De visvijvers,
monumentale bomen en taxushagen1, coniferencollectie, het Beyertzhuisje, het Bergje, de
Sempervirenstuin en snoeivormen hebben allen een grote tuinhistorische waarde.
In november 2003 kregen de tuinen een eervolle vermelding bij de uitreiking van de Monumentenprijs
2003 van de provincie Noord Brabant, onder meer vanwege het authentieke en gave karakter van de
tuinen.

1

“Een twintigtal oude bomen is door de Bomenstichting geregistreerd als monumentale en waardevolle boom.
….Ook de oude Taxushagen zijn in dit register opgenomen. De registratie van deze monumentale bomen en
hagen onderstreept hun cultuurhistorische en landschappelijke waarde en accentueert de landelijke betekenis van
deze historische kloostertuin” – De houtige gewassen van de tuin van het Klooster der Kruisheren te St. Agatha
A.L.J. Wijnhoven en A.H.W. Ebben, 2002, Inleiding, tweede pagina.
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Omgeving.
Ook het omliggende landschap, het bouwland en de Oeffelter Meent (onderdeel van het
Maasheggenlandschap), is door de tijd heen relatief weinig veranderd. De heggen, kavels en
zandwegen zijn nog bijna middeleeuws.
Flora en fauna zijn rijk.
De kloostergemeenschap heeft al die jaren
een sterk stempel gedrukt op de inrichting
en het gebruik van de tuin en zo is een
duidelijk herkenbare eenheid ontstaan.
Een tastbare neerslag van ruim
zeshonderd jaar kloostergeschiedenis. Zo
ook is er een sterke relatie met de
omgeving. Het complex is een herkenbaar
oriëntatiepunt in het landschap en zij is
een biotoop geworden voor planten en
dieren.
Deze samenhang en structuur bepalen de
waarde en het unieke karakter van de
kloostertuinen van St. Agatha.
Afbeelding 2. De omgeving van het klooster.
Waardering.
De grote cultuur-, tuin- en natuurhistorische waarde, het unieke karakter van deze kloostertuinen, haar
ensemblewaarde, is zeer zeldzaam in Nederland en het behouden waard.
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Werkwijze

Naast verdergaande inventarisatie en bronnenonderzoek ligt de basis voor dit deel in een aantal
gesprekken met betrokkenen en deskundigen. Daarnaast heb ik de tuinen zelf uitgebreid en meer in
detail geobserveerd.
De gesprekken gingen over onderhoud en beplanting, over knelpunten en wensen, de toekomstige
ontwikkeling van de omgeving, subsidiemogelijkheden, een toekomstscenario.
Het betreft: mw. drs. Marga Arendsen, directeur Klooster Sint Aegten; dhr. drs. Wim Meulenkamp,
wetenschappelijk medewerker Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland (SKKN); dhr. Twan
Goossens, streekmanager Uitvoeringsteam Reconstructiegebied Peel & Maas; broeder Anisetus,
kruisheer en (hoofd-)tuinman van het klooster; dhr. Gerard Bögemann, onderzoeksassistent Radboud
Universiteit (afd. Experimentele Botanische Ecologie, faculteit Biologie). De resultaten hiervan zijn in
dit beheerplan verwerkt. In bijlage 6.10.3 zijn deze gesprekken uitgewerkt.
Tenslotte heb ik de meest actuele planologische informatie, over de status van Rijksmonument en
Bestemmingsplan, verzameld.
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Beheervisie

“Het is algemeen bekend, dat Nederlandse kloosters zwaar onder druk staan. Dat heeft tot gevolg dat
de gebouwen en omringende terreinen, die vaak van grote waarde zijn, voor de gemeenschap verloren
dreigen te gaan. Kloostergebouw, tuin en omgeving zijn historisch, cultureel en functioneel zeer
nadrukkelijk vervlochten. Bij functieverlies kan vaak wel een bestemming worden gevonden, maar
kwetsbare aspecten, zoals de inventaris, het groen en de „geest van de plek‟ zijn veelal moeilijk te
behouden. En dat terwijl juist de samenhang het belang van het complex belichaamt.” 2

4.1 Algemeen.
Het uitgangspunt van deze beheervisie is behoud en duurzame instandhouding van de
cultuurhistorische -, landschappelijke - en natuurwaarden van de tuinen, met de diverse stijlkenmerken

2

„Tuintje draaien‟ : over historische kloostertuinen – drs. J.C. van ‟t Hof, Monumenten 09-‟02, p. 16
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en functies. Vooral in de historische tuindelen van het plangebied. Hierbij staan de cultuur- en
tuinhistorische waarden voorop en worden de natuur 3- (en recreatieve) waarden hier in meegenomen.
Beheermaatregelen moeten voor elk van de tuindelen gericht zijn op het behoud van, dan wel het
terugbrengen naar de oorspronkelijke vorm, naar de visuele en functionele kenmerken en
beplantingskeuze, zoals destijds door de „ontwerper‟ en opeenvolgende tuinlieden is bedoeld en
uitgewerkt 4. Een aantrekkelijk en decoratief beeld.
Bij dat alles aandacht voor details en afwerking, maar ook voor de samenhang van het geheel, de
ensemblewaarde. Hier en daar kan versterking van deze kenmerken nog bijdragen aan een hogere
belevingswaarde.
Daarnaast, waar mogelijk en zinvol, aanwijsbaar historische functies, die verloren zijn gegaan,
accentueren en herstellen. Zonodig transformeren om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, maar
steeds met behoud van de historie en de geest van de plek.
In de overige tuindelen regulier onderhoud plegen en geen ingrijpende veranderingen toepassen, dan
na nader onderzoek. En aansluiten bij ideeën van de kloostergemeenschap over zingeving,
gemeenschapszin en eenvoud.

4.2 Cultuurhistorie.
De sterke samenhang tussen klooster en tuinen, de organische groei door de eeuwen heen, de
historische continuïteit en de authenticiteit van het geheel hebben o.a. tot de Monumentenprijs in 2003
geleid. Al zijn authentieke bronnen ter plekke beperkt, de sterke nutsfunctie en praktische plaatselijke
omstandigheden, eerdere onderzoeken en andere documentatie over kloostertuinen, zoals in deel 1 al
aangegeven, maken sterk aannemelijk dat er
geen grootse „stijlexperimenten‟ zijn
ondergesneeuwd.
Dat pleit ervoor de bestaande mix van 17e-20e
eeuw in stand te houden.
Tevens is het advies om een of meerdere,
verloren gegane, historische functies te
herstellen, dat wil zeggen de oude Moestuin
en de hoogstam fruitboomgaard (Kalverwei).
Dit vanwege het beeldbepalende karakter er
van, en de sterke samenhang van nuts- en
andere functies in de kloostertuin. Dit kan ook
de huidige beleving en gebruikswaarde
Afbeelding 3. Zicht vanuit klooster via monumentale bomen
versterken.
naar achterliggend landschap.
Let wel, het gaat hier om het concept, om de
geest van de plek en om de essentie. Want
terwijl in het klooster de functie van archief, bibliotheek en onderzoek belangrijker is geworden, is in
de tuin de nuts- en belevingsfunctie gaandeweg afgenomen.
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Deze tuinen lenen zich niet voor een verschuiving naar een „natuurlijke‟ tuin, of naar een zonering met
intensief en extensief beheer, zonder de cultuurhistorie geweld aan te doen. Wel is die relatie, die zonering, er
van binnen naar buiten, naar het omringende landschap. En ook in selectieve duurzame beheersmaatregelen
kunnen de natuurwaarden behouden blijven en gestimuleerd worden.
4
Deze tuinen zijn „organisch‟ gegroeid in de loop der eeuwen, zoals in deel 1 aangegeven. Opeenvolgende
Kruisheren, prior of tuinman, en de een meer dan de ander, hebben in theorie en praktijk de tuinaanleg en ontwikkeling bepaald. Een continuüm van ontwerpen, uitvoeren, onderhouden, bewaren. In een overdracht van
generatie op generatie en met liefde voor historie en traditie. Vaak in anonimiteit en soms met beperkte
middelen, maar vaak niet minder bevlogen, dan bekende rijke tuineigenaren als P.C. Hooft of baron van Spaen.
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Het gaat dus om het zoveel mogelijk in stand houden, ook van het authentieke en ingetogen karakter.
“Om de tijd- en ruimtebeleving van een traditionele cultuur”5. Niet door te bevriezen, maar door te
ontwikkelen, want het klooster heeft in die zes eeuwen nooit stil gestaan.
Maar tegelijk om de intenties van toen te combineren met de functies van nu. De intentie van het
kloosterleven, maar met de nieuwe functies van enerzijds kennis- en bezoekerscentrum en anderzijds
bezoektuin, historische tuin, wandeltuin, belevingstuin, ontspanningstuin. Het concept en de sfeer van
bezinning en ontspanning, gekoppeld aan historisch bewustzijn en continuïteit, aan eenvoud,
ingetogenheid en rust.

4.3 Natuur en recreatie.
De tuin kent een grote verscheidenheid aan levende natuur, zowel cultuurplanten, als wilde inheemse
flora en fauna. Hier is in deel 1 al op ingegaan.
Cultuurplanten.
Een rapport met inventarisatie en beschrijving van de houtige (cultuur-)gewassen, inclusief de
monumentale bomen en snoeivormen, is te vinden in het gelijknamige rapport van A. Ebben. Een
kopie van een bijbehorende lijst en plattegrond met naam, locatie en nummering van deze gewassen is,
met toestemming van de Stichting St. Aegten, als bijlage 6.10.1 opgenomen in deze beheervisie.
Er zijn ook vaste planten, eenjarigen, groenten, kruiden en enkele bolgewassen, maar deze zijn nog
niet systematisch geïnventariseerd
Inheemse flora.
Als typische stinsenplant is vooral de Gewone vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) op de
vijvertaluds aanwezig. Moeslook, Rapunzelklokje, Vijfdelig Kaasjeskruid, Akkerandoorn en Mispel
zijn als Rode Lijst soorten (lijst van verdwenen en bedreigde planten) aangemerkt en komen in de
kloostertuin voor.
De soortenrijke vegetaties en fauna zijn terug te vinden in de Bijlage Kloostertuinen van A.
Wijnhoven en „Wilde planten in een kloostertuin‟ van F. Reijerse in de editie van 1999 van de Sint
Aegten Kroniek (zie literatuurlijst deel 1).
Deze natuurwaarden kunnen behouden blijven door duurzame en gevarieerde keuzes in het beheer.
Dat wil bijvoorbeeld zeggen, dat waar het direct opvalt langs de paden zijn de historische en visueel
ruimtelijke beleving en praktische factoren doorslaggevend, maar daarbuiten kan meer nadruk worden
gelegd op natuurwaarden. De ervaring is, dat een wandeling langs een keurig gemaaide strook naast
een bloemrijkere ruige zoom, voor een bezoeker minder ruig overkomt door het contrast met de
gemaaide delen.

Afbeelding 4. Het klooster in het omliggend landschap.

Ook de landschappelijke sfeer en de relatie met het omliggende landschap dient behouden te blijven.
Vanuit een integrale gebiedsbenadering betekent dit het behoud van het Maasheggenlandschap, maar
ook ingetogen ondersteuningsmaatregelen bij de ontwikkeling van dit gebied.
De stichting St. Aegten kan hier als eigenaar/beheerder en belanghebbende een actieve rol in (gaan)
spelen. Als hoeder, bewaker en onderdeel van dit landschap.
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Filosofie van het landschap – Ton Lemaire, Ambo, 1970, p. 107
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De vrije openstelling is vooralsnog een vast gegeven en de tuin dus als vanouds een „wandeltuin‟.
Wel kan de aantrekkelijkheid nog worden vergroot. Herstel van het dahliaperk, en de oude moestuin
en hoogstamboomgaard, kan de beleving van een kloostertuin versterken. Hierbij kan overwogen
worden om ten behoeve van exploitatie en bescherming een kleine entree te heffen, voor het geheel of
gedeelten.
Behalve de nieuwe ontvangstmogelijkheden bij het Bezoekerscentrum, kunnen die er ook in de
oude.Moestuin en Hoogstamboomgaard zijn: verkoop van producten en schenken van sapjes uit eigen
tuin.
Kleine concerten in kapel en tuin kunnen bijdragen aan cultuurhistorische en spirituele beleving en
gemeenschapszin.
Ook kan via informatie en rondleidingen de beleving van en kennis over de natuurwaarden in en rond
het klooster worden gestimuleerd. En bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwe banken bij
doorkijkjes en functionele plekken kan de tuin intensiever en door een bredere doelgroep worden
beleefd. Via het binnenkort te openen Bezoekerscentrum en het onlangs geplaatste informatiebord
kunnen bezoekers beter kennis maken met de geschiedenis van de Kloostertuin.

5

Streefbeelden

5.1 Algemeen
Het plangebied bestaat uit de oudste oorspronkelijke delen van de tuin(-aanleg), zo‟n 2,5 ha. Te weten
de vijvertuinen, Sempervirens, verbindingstuin, oude moestuin en kalverwei.
Het streefbeeld is per onderdeel verschillend, maar kan omschreven worden als een parkachtige
eenheid met sier- en nutsfuncties. Geheel omgeven door oude tuinmuren en een monumentale
taxushaag. Met een eeuwenoude bijna ongewijzigde verbinding van de tuinonderdelen door de
hoofdpadenstructuur. Sterke contouren van monumentale bomen, heldere belijning van vijvers,
heesterborders, grasperken,
snoeivormen en kleine slingerende
paden en ritmische colonnades
bepalen structuur en karakter van
de tuin.
Een afwisseling van open en
gesloten delen, met een spel van
licht en donker. Een zeer
gevarieerde en dynamische
beplanting van groenblijvers en
(bloeiend) loofhout, boomgroepen
en solitairen, eenjarige en vaste
planten, kruidachtige, botanische
planten, grassen en cultivars.
Een levende tuin met soortenrijke
vegetaties en veel insecten, vogels
en amfibieën. Verbonden met de
landelijke setting van het
Afbeelding 5. Taxushagen bij de oude moestuin.
Maasheggenlandschap. Waarin
oude bomen op natuurlijke wijze
mogen aftakelen en sterven en zoveel mogelijk natuurlijke verjonging van bomen en heesters plaats
vindt.
Een tuin met een steeds wisselende belevingswaarde door de dag heen en in alle seizoenen, en een
gevoel van eenvoud, verbondenheid, harmonie en rust.

5.2 Beplanting.
Hierbij is het streefbeeld een zeer gevarieerde en dynamische beplanting van groenblijvers en
(bloeiend) loofhout, boomgroepen en solitairen, eenjarige en vaste planten, kruidachtige, botanische
planten, grassen en cultivars. Afwisselend krachtig en transparant:
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Oude monumentale bomen en taxushagen als dragers van de tuin. De prachtige herkenbare
boomcontouren zijn tevens een sieraad en baken in het omringende landschap en sluiten prachtig
aan bij de grote solitaire bomen, boomcontouren, langs de Maas.
Een grote collectie van loof- en groenblijvende bomen met een grote variatie en beleving van
vorm, kleur en ritme.
Open, gelaagde groepen bloeiende
en groenblijvende heesters, met een
hoge sierwaarde, als focuspunten. Zij
dragen bij aan de ruimtelijke
invulling en verhoudingen in de tuin.
Symbolische snoeivormen dragen
hier ook aan bij en geven een
moment van bezinning.
Heldergroene grasperken.
Kleurige toetsen, danwel ritmische
bedden van vaste planten,
snijbloemen en eenjarigen, van
bloemen, kruiden en biologische
groenten.
Soortenrijke kruidachtige vegetatie
van grassen, akkeronkruiden, oeverAfbeelding 6. De oude tuinmuur.
en waterbeplanting.

5.3 Tuinonderdelen.
Het langwerpige zuidelijke deel van de tuin met Sempervirens en Vijvertuinen: het streefbeeld is
hier een deels barokke, deels landschappelijke, deels gardeneske tuin met vijvers, oude knotlindes,
colonnades met zuilvormige coniferen, en een „barok‟ paviljoentje (Beyertzhuisje). Naar binnen
gekeerd door een begrenzing aan twee zijden met oude taxushagen en aan twee zijden de
kloostermuur. Hier en daar hoog opgaand
majestueus loofhout met vrijwel gesloten bladerdak
en een bijzondere collectie van hoge oude
groenblijvende houtige gewassen, veelal
zuilvormen, en (symbolische) snoeivormen. Met
een duidelijke vormgeving van glooiende
wandelpaden, kleine slingerpaden en organische
perken.
Verbindingstuin: vooral het beeld van een
decoratieve tuin, deels gardenesk, met een
herkenbare kleine „serpentinewalk‟. Met
snoeivormen, kleurige snijbloemen, een
monumentale Liriodendron en gevarieerde
bloeiende heesters, in vloeiende perken.
Bergje: een uitkijkpunt met goed zicht over
de hele tuin en tevens over het Maasdal, de
Mookerhei en het klooster.
De oude Moestuin: een eenvoudige
vierkante vlakverdeling met de hoofdpaden in de
vorm van een kruis. Daarlangs een lage haag van
leifruit (peren of appels) en daarbinnen het ritme
Afbeelding 7. Colonnades met zuilvormige coniferen van groentebedden, werkpaden en rijen struiken
met rood fruit.
Hoogstamfruitboomgaard (nu Kalverwei); een volumineus, verticaal, weelderig beeld, duurzaam,
met een losse beplanting van hoogstamfruitbomen, doorsneden door rechte werk- en wandelpaden
en met een gastvrije entree. Een onderbegroeiing met gras en veldbloemen. Door de seizoenen
heen een interessant, afwisselend beeld met eerst bloesem, dan fruit en in rust mooi gesnoeide
7

luchtige kronen. Hoogstamfruit is beeldbepalend en draagt in hoge mate bij aan duurzaamheid en
aan de beleving van tuin- en natuurhistorische waarden.
Voor beide nutsdelen geldt: een mix van authenticiteit en verbeelding, met als doel: behoud
cultuur-, tuinhistorische en natuurwaarde, een krachtiger beeld en daarmee hogere tuinwaarde
voor het geheel, een grotere belevingswaarde.
Voor de overige tuinonderdelen (buiten het plangebied) blijft het beeld min of meer behouden, een
in de loop der jaren aangepast tuin. Wel vragen de achterkant van het Poortgebouw, in de nieuwe
functie van Bezoekerscentrum, nog om aandacht alsook het parkeerterrein. Maar daar zal ik hier
nu niet op ingaan.

5.4 Opstallen en meubilair.
Oude tuinmuren als de ruggengraat van de tuin.
Beyertzhuisje als belangrijk cultuurhistorisch en beeldbepalend element in de vijvertuin
Hok van Piet6 met een historische en functionele rol bij zowel het herstel van de nutsfunctie in de
tuin, als voor de belevingswaarde voor de bezoeker. Allereerst als werk- en schuilruimte voor
werkers in de moestuin, maar ook geschikt voor voorlichting over (historische) moestuinen en
tuinonderhoud en praktische cursussen, als verkooppunt van groente en fruit en als klein museum
met oude foto‟s en voorwerpen.
Tuinbanken dragen bij aan de sfeer van rust en verhogen de belevingswaarde van de tuin.
Aardappelkelder met een grote tuinhistorische en emotionele waarde “Piet had ook zelf een
aardappelkelder gebouwd, waar in de oorlog veel mensen hebben geschuild. Wat er toen allemaal
is gebeurd, daar moet hij nog vaak aan denken”. (zie bijlage, gesprek Anisetus) Deze is net als de
tuinbanken en het Hok een symbool van nut en eenvoud.
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Maatregelen en aanbevelingen

6.1 Inleiding.
Om de tuin naar het streefbeeld in te richten zijn een aantal beheermaatregelen nodig. Sommigen
kunnen binnen een wat intensiever beheer plaats vinden, anderen vragen een investering.
Keuzes en alternatieven zijn in grote mate afhankelijk van financiën en ondersteuning (van buiten).
In ieder geval zullen hier behandeld worden: continuïteit en intensivering in het onderhoud,
herstelplannen (van vorm, transparantie, uitzicht en verloren gegane onderdelen), staat van tuinmuren
en enkele opstallen.
In de praktijk zal prioritering naar tuindeel noodzakelijk zijn: allereerst tuinonderdelen met de grootste
cultuur- en tuinhistorische waarde d.w.z. vijvertuinen, Sempervirens en Verbindingstuin, ten tweede
de oude moestuin en het kalverweitje, ten derde de rest van de tuin.
Een overzichtskaart met locatie van de maatregelen zie afb. 20, p.15.
Tevens blijven de opmerkingen uit het rapport van A.L.J. van Wijnhoven relevant, dat
planontwikkeling van de tuin niet los gezien kan worden van de huidige en nieuwe functies van het
klooster.7 Dit zal bij een verdere uitwerking dan ook meegenomen moeten worden. Ook bij andere
complexen (buitenplaatsen, landgoederen, kloostertuinen) is dit een heel actuele kwestie.
Tenslotte het dringende advies om actiever gebruik te maken van de monumentale status en waarde
van de tuinen. Een Adviesgroep zou hier goede diensten kunnen bewijzen. Het klooster verdient veel
meer erkenning dan het tot nu toe krijgt, zeker op landelijk niveau. Dit kan o.a. door het creëren van
meer draagvlak voor en promotie van dit unieke complex. Niet als object voor massatoerisme, maar
als uniek Nederlands ruimtelijk erfgoed met een belangrijke regionale functie en uitstraling en voor
liefhebbers en kenners. Voor rustzoekers, wandelaars en fietsers.
Om te beginnen door erkenning bij de overheden en cultuurhistorische instanties. Meer erkenning kan
voorwaardenscheppend zijn voor de nodige beheersmaatregelen.
6
7

oude werkschuur uit 1761, grenzend aan de oude moestuin, zie tuinplattegrond.
Collectieplan, Bijlage II, Kloostertuinen – Ir. A.L.J. van Wijnhoven, 1999, pag. 38
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En ook een pro-actief beleid, vóór in de procesvorming samen met instanties, biedt betere
sturingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening.

6.2 Onderhoud.
Huidige situatie.
Gesprekken met deskundigen en direct
betrokkenen, bestudering van eerdere
rapporten en nadere inspectie bij wisselende
seizoenen maakten onlangs een beter inzicht
mogelijk in de feitelijke staat van
onderhoud.
De grote, oude taxushagen zijn gesnoeid, net
als de vele taxus- en buxusbollen. Sommige
symbolische snoeivormen worden weer
aangepakt.
De heesters worden hier en daar in de
breedte teruggezet, om de paden beloopbaar
te houden, maar de paden worden krap, de
vormen verlopen. En in de hoogte wordt het
Afbeelding 8. Broeder Anisetus, drijvende kracht bij het
veel te vol en vormeloos.
onderhoud
Door sluiting van het bladerdak van de
beuken, en kolossale uitgroei van de
coniferen krijgt het gras in de perkjes te weinig licht en wordt dun.
Ook droogte lijkt een probleem. Mogelijk door de combinatie van zandgrond met een intensieve
begroeiing van groenblijvers. Er wordt wel af en toe gesproeid, maar vooral bij de bloemen en de
fruittuin direct rond het klooster. Dit geldt ook voor mulching en bemesting.
Eenjarigen en vaste planten zijn
langzamerhand grotendeels
verdwenen, behalve in de stroken bij
de hoofdingang. Een deel van de
bloeiheesters geven nog maar weinig
bloei.

Afbeelding 9. Snoeivormen verlopen.

Er is een onderhoudscontract met de
IBN-groep8. Een medewerker van IBN
verricht een deel van het onderhoud,
zoals snoeien, onkruidbestrijding,
bezanden, gras maaien (in- en
extensief), graskanten steken, blad
ruimen en wieden. Broeder Anisetus
stuurt deze aan en werkt mee. Hij
snoeit sinds een jaar het fruit, verzorgt
de prachtige rozen, m.n. in de
Verbindingstuin, en de bloemstroken
bij het klooster en verricht al het

verdere meest dringende tuinwerk.
In 2003 heeft onderhoud van de monumentale bomen plaats gevonden door de Firma Kuppen uit Mill.
(Melding Lambert en Anisetus, en een foto van 20 febr. 2003).
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Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant; zakelijke dienstverlener met als missie arbeidsintegratie.
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De vormgeving is de laatste jaren geleidelijk aan het verwateren, onderhoud kan niet meer overal meer
op detailniveau plaats vinden. Maar een situatie, zoals die op meer kloostertuinen wordt aangetroffen,
mag niet de volgende stap zijn9.
Diverse Taxussnoeivormen dreigen hun vorm te verliezen en daarmee hun symbolische en
ornamentele betekenis. Corrigerende maatregelen zijn nodig voor herstel van de ruimtelijke
verhoudingen en de begaanbaarheid van de paden. Dit is al eerder voorgesteld10.
Het onderhoud kent, soms noodgedwongen, ook een zekere zonering. Direct bij de entree en
Poortgebouw, en om het klooster, intensiever, verder weg (plangebied) extensiever.
Maar als dit nog tien jaar zo doorgaat dreigt de hele tuin te verworden, ondanks alle inspanningen van
dit moment. Er is meer nodig. Ingrijpen voordat het eindresultaat onomkeerbaar is.
Conclusies.
Maatregelen betreffende het onderhoud zijn het wegwerken van het achterstallig onderhoud op korte
termijn, continuïteit in en het intensiveren van het reguliere onderhoud. Duurzaam onderhoud van
zowel beplanting als vormgeving. Want duurzaam onderhoud is immers een voorwaarde voor
cultuurhistorisch beheer.11
Continuïteit van het onderhoud speelt weliswaar op wat langere termijn, maar er zal nu al een plan
voor opvolging van broeder Anisetus ontwikkeld moeten worden. Zo kan de vele praktische kennis
ruimschoots worden overgedragen en kunnen onnodige gaten in het onderhoudspatroon voorkomen
worden. Een dergelijke opvolging kan eventueel in samenhang met de plannen voor inrichting, beheer
en exploitatie van moestuin en boomgaard bezien worden. Op termijn is een vaste kracht/tuinbaas zeer
wenselijk, aangevuld met inhuur/uitbestedingen en een vaste ploeg vrijwilligers.

6.3 Beplanting.
Monumentale bomen: deze staan ruim in het groen. Ondanks de hoge leeftijd kunnen zij, bij
regelmatige inspectie en onderhoud, voorlopig nog mee. Dit geldt zeker voor de taxus en eiken.
Voor o.a. de beuken geldt dat op termijn hun kwaliteit kan gaan verminderen. Als de oude bomen
ook op natuurlijke wijze mogen aftakelen en sterven, en zoveel mogelijk natuurlijke verjonging
plaatsvindt (zaailingen) zullen pas over een groot aantal jaren deze bomen vervangen moeten
worden. Structureel is 5-jaarlijks onderhoud aan de monumentale bomen nodig. Verder is hier en
daar herstel van de contouren van en zichtlijnen naar de monumentale bomen nodig door het
verwijderen van enkele jongere bomen en correctiesnoei van heestergroepen.
Heesters: zowel bij bloeiende heestergroepen, als bij groenblijvers flinke correctiesnoei toe
passen. Groenblijvers als taxus kunnen zware snoei verdragen als dit in een aantal stappen en over
een aantal jaren geschiedt. Te overheersende soorten als sneeuwbes, kardinaalsmuts en hazelaars
hier en daar vervangen door een meer afwisselend (historisch) sortiment van bloeiende heesters.
Symbolische snoeivormen: flinke correctiesnoei toe passen; taxus kan dit goed verdragen, maar
wel steeds een kant, verdelen over ongeveer drie jaar.
Gras: herstellen van de grasperken. Daarvoor is voldoende lichtinval op de bodem nodig en dus
moet de dichtheid van boom- en struiklaag hier en daar worden teruggebracht. Herstellen, meer
accentueren van de gardeneske vormen van deze perken, graskanten afsteken. Zodra er weer meer
licht is ontstaan in de tuin het gras een extra onderhoudsbeurt geven (beluchten, compost geven,
bijzaaien) zodat het sterker en voller wordt. Witte klaver meezaaien voor extra bemesting en
effect. De grastaluds van de vijvers gevarieerder beheren door aangepast maaibeleid.
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“Doordat de meeste communiteiten inmiddels klein zijn, kan het onderhoud vaak niet meer op detailniveau
worden uitgevoerd. Vaak wordt de kloostertuin omgevormd tot siertuin met gazons. Daardoor gaat veel
informatie verloren‟ uit „Tuintje draaien‟ : over historische kloostertuinen – drs. J.C. van ‟t Hof, Monumenten
09-‟02, p. 21
10
Collectieplan, bijlage II Kloostertuinen – Ir. A.L.J. van Wijnhoven, 1999, p.36; De houtige gewassen van de
tuin van het Klooster der Kruisheren te St. Agatha – A.L.J. Wijnhoven en A.H.W. Ebben, maart 2002, H.4
Sempervirens
11
Handboek Cultuurhistorisch Beheer – Landschapsbeheer Nederland
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Overige beplanting: de soortenrijke vegetaties hebben een hoge natuurwaarde en moeten
behouden worden door
selectieve beheermaatregelen.
Meer dynamiek en
afwisseling in de beplanting
is mogelijk door het
terugbrengen van vaste
planten, snijbloemen en
eenjarigen. Voor een deel
terugbrengen van de
snijbloemen van Piet. En
aanplanten van nutsgewassen
en eenvoudige
moestuinbloemen en/ of
eenjarige cultivars en wilde
bloemen.
Afbeelding 10. De verbindingstuin begin jaren '90

6.4 Tuinonderdelen.
In de hele zuidoostelijke strook de slingerpaden en vormen van een aantal heesterborders scherper
accentueren. De vorm versterken door, waar nodig,
correcties in het verloop en middels afsteken; ook hier
en daar de oude belijning van „dakpannen‟ herstellen
en aanvullen. Hierbij zoveel mogelijk toezien op de
„originele‟ maatvoering. De kaart van A.L.J. van
Wijnhoven is hierbij richtinggevend, evenals de
historische ontwerpen van H. Witte in het archief en
oude foto‟s. Verder bijhouden door heel regelmatig
onderhoud: afsteken, bezanden, schoffelen en
„grieselen‟ ( = harken op zijn Brabants).
Vijvertuin.
Voor de spiegeling in het water kroos verwijderen.
Afbeelding 11. Paden belijnd met dakpannen.
Gevarieerder maaibeheer van de grastaluds. Het
extensieve beheer heeft een bijzondere vegetatie
opgeleverd. Een belangrijke natuurwaarde. Maar er
verschijnen meer brandnetels. Ook die zijn van belang voor
de natuurwaarde (waardplant dagvlinders), maar kunnen
ook in andere delen (meer) ruimte krijgen. Voor een beter
zicht op de vijvers en directe beleving van de waterkant
kan een strook vanaf een bankje naar de waterkant vaker
gemaaid worden.
Soms hangt de grasbegroeiing ver over het pad. Voor de
beloopbaarheid kan voortaan ook een strook langs het pad
vaker worden gemaaid.
Kleine vijver.
Het bovenpad langs enerzijds de muur en anderzijds de
oude knotlindes (1 tm. 6), geeft nu geen zicht op de kleine
vijver door onderbegroeiing (onder lindes) van een rand
laurierkers. Voorstel is deze weg te halen, deze heeft geen
historische waarde, en is ook niet nodig voor windkering
vanaf de Maas. Onder de knotlindes stinsen aanplanten.
Het zou de transparantie en het beeld in die hoek van de
tuin verbeteren, met meer zicht vanaf het bovenpad naar de
kleine vijver. En omgekeerd is er dan beneden bij de kleine

Afbeelding 12. Beyertzhuisje onzichtbaar
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vijver een mooi zicht op het ritme van de knotlindes, de voorjaarsbloeiende stinsen en tussen de
stammen door naar en over de oude muur.
Beyertzhuisje.
Hier een grote vlierzaailing verwijderen. Laaghangende takken van de 250 jaar oude taxus (7)
terugsnoeien, dan is er weer zicht op het huisje vanaf de overkant van de kleine vijver en het Bergje.
Rand tussen lange en kleine vijver.
Deze rand, voornamelijk hulst, is te ver uitgegroeid, te vol en veel te hoog. Ook hier transparantie
terugbrengen en het zicht onder
beuk (18) en eik (17) door
herstellen. Terugsnoeien naar een
hoogte van 1.80 meter en
afzonderlijke struikvormen.
Lange vijver.
Eerst een kleine correctie: in deel 1
op pag. 21 halverwege staat dat
parallel aan de oude, 350 meter
lange, taxushaag een zestal oude
lindebomen staan. Deze staan
echter in de noordoost hoek langs
de tuinmuur bij de kleine vijver
(zie aldaar). Langs de taxushaag
staan maar liefst zestien oude
knotlinden afgewisseld met
levensbomen. Deze rij (29 – 43) is
Afbeelding 13. Hulstrand tussen beide vijvers met lijn correctiesnoei.
te ver uitgegroeid en te dicht naar
elkaar toe.
Ook de rij bruine hazelaars (218), die ervoor staat op het vijvertalud, is te ver uitgegroeid. Daarmee
zijn de ruimtelijke verhoudingen zoek. Correctiesnoei is al ingezet, maar is veel intensiever nodig om
de symmetrie van de rij te accentueren en de doorkijk langs de stammen van de knotlindes naar de
taxushaag te herstellen.
Sempervirens.
Intensieve snoei van hulsten (240) toepassen tot ongeveer 1.80 meter hoogte en in losse bolvorm.
Correctiesnoei van Taxus baccata “Fastiagata‟ (nrs. 65, 67, 75, 81 en 88) en Chamaecyparis
lawsoniana (77, 78, 85, 87). Deze coniferen kunnen op zich snoeien verdragen, maar gezien de leeftijd
van een aantal is het verstandig hiervoor eerst advies aan de Bomenstichting en/of een dendroloog te
vragen. Alternatief is door de jaren heen vervangen en jonge zuilvormen terugplanten, of alleen
uitdunnen, door een enkel „jonger‟ exemplaar te verwijderen.
De Chamaecyparis-zaailingen, die hier en daar bewust in de heesterborders zijn geplant, dienen weer
verwijderd te worden. Dit is al eens eerder gebeurd waar ze elkaar door onderlinge concurrentie
hadden verdrongen12. Beter is het de perken zonodig aan te vullen met andere heesters. Van oorsprong
staan hier bloeiheesters, maar het is nu te donker geworden. Voorlopig met lage groenblijvers
aanvullen (wijkers) om het weelderige volle beeld te houden. En dan op termijn, als er weer meer licht
is in de tuin, deze door bloeiheesters vervangen. Maar met de aanwezige groenblijvers is dit lastig,
zoals ook het eventueel aanplanten van voorjaarsbollen (stinsenplanten).

12

De houtige gewassen van de tuin van het Klooster der Kruisheren te St. Agatha – A.L.J. Wijnhoven en
A.H.W. Ebben, maart 2002, hoofdstuk 4
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De Liriodendron (80) van 1980 is klem komen te
staan tussen enerzijds de al genoemde Taxus baccata
„Fatiagata‟ (81 en 75) en anderzijds twee
Chamaecyparis (77 en 78). Met het oog op de
toekomst en het beeld moet hier een keuze gemaakt
worden: de relatief nog jonge boom verwijderen om
de oudere groenblijvers te sparen.
De kastanje, Castanea sativa (86), kent een scheve
eenzijdige groei en heeft op termijn ook geen
groeimogelijkheden meer, want hij groeit in/onder
rode beuk (72). En zit klem tussen Chamaecyparis (85
en 87). Ook hier komt dus de beplanting en de
ruimtelijke beleving in het gedrang. Met het oog op
toekomstig behoud en het beeld van herkenbare
solitaire bomen, moet hier gedund worden. Maar een
keus is vooralsnog moeilijk, want vanaf de oude
moestuin gezien vormen de rode beuk en de kastanjes
samen een harmonieuze roodgroene „clump‟ en zou
verwijdering van de kastanje een groot gat laten
vallen. Ook op dit punt is nog nader advies en
uitwerking geboden.
Afbeelding 14. Liriodendron heeft te weinig ruimte.

Knotlinden.
Ook in deze rij oude knotlindes en levensbomen (om en om, 44 – 60) zijn de laatste te volumineus
geworden en moeten worden teruggesnoeid. De beplanting rondom is hier te dicht en verdringt elkaar.
Bovendien is daardoor het ritme van genoemde rij niet meer zichtbaar. Vooral de ruwe berk (61) moet
verwijderd worden.
Verbindingstuin.
Scherper duiden van de paden en het behouden van
de „serpentinewalk‟ door hier en daar de
bladheesters strakker te snoeien.
In de perken bij de Liriodendron weer dahlia‟s
aanplanten op de plek van heesters als Juniperus en
Cotoneaster. De prachtige rozen moeten blijven
staan. Verder de paden omzomen met een kleine
buxushaag (zie afbeelding 10).

Afbeelding 15. Huidige situatie verbindingstuin.

Bergje.
Heesters en taxushaag terugsnoeien.
Het zicht vanaf het Bergje wordt nu gehinderd door
uitgegroeide heesters. Dit zou sterk verbeterd
kunnen worden door te snoeien.
richting Mookerhei kan de doorkijk breder
en beter door de heesters direct aan de voet (mn.
seringen, hazelaars, sneeuwbes, kardinaalsmuts)
terug te snoeien tot ongeveer 1.80 mtr.
richting kleine vijver: als voornoemde groep
bloeiheesters helemaal rondom wordt teruggesnoeid,
is er weer zicht onder de takken van de
monumentale groene beuk (nr. 18) door, naar de
kleine vijver en het Beyertzhuisje. Als ook de
overige „shrubbery‟ evenals mispel (207) en
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rododendron (206) in dit bed weer compacter en
lager worden gesnoeid is ook het perk met
gesnoeide taxusbollen (171) van bovenaf weer
te zien. Bovendien komt dit de vorm van de
heestergroep zelf en de belijning van en
doorkijk over de paden om het bergje ten goede
richting lange vijver: rode en groene
hazelaar en bontbladige liguster langs
toegangspoortje terugsnoeien.
Op het Bergje staat een monumentale treur-es
(22) met rondom een gesnoeide taxushaag van
1.40 m. hoog. Tussen de stam van deze es en de
haag heeft een bankje gestaan, zicht richting
Mookerhei. Als hier een bank wordt
Afbeelding 16. Begroeiing verhindert zicht vanaf Bergje.
teruggeplaatst, wat dichter naar de stam, en de
haag zo‟n 20 cm. lager gesnoeid, geeft dat een
prachtige „uitkijkpost‟ met hoge belevingswaarde.

Afbeelding 17. Oude bankpoot op het Bergje.
Afbeelding 18. Zicht op ingegroeid Bergje

Oude moestuin en kalverwei.
Herstel van de nutsfunctie in de Oude Moestuin en Kalverwei. Op de oude moestuin en kalverwei zit
nu een pachter (buurman en boer), voor twee jaar, die er zijn MRIJ-vee laat grazen. En het is tevens
een goedkope beheermaatregel. Maar eigenlijk wil de pachter stoppen.

Afbeelding 19. Huidige situatie "Oude moestuin".

Hij zal best nog eens willen maaien. Maar ook de Stichting denkt aan een andere bestemming/
invulling. Misschien aan een heel eenvoudige bloementuin. Herstel van beide van grasland naar een

14

oude moestuin en hoogstamfruitboomgaard is een interessante en duurzame optie13. Daarmee wordt
ook het beeldbepalende karakter van de nutsfunctie weer versterkt en het leidt tot een vollediger
tuinaanzicht.

Afbeelding 20. Locaties van de maatregelen.

Het zou verschillende, of een menging van, formules en exploitatievormen kunnen krijgen: een
bedrijfsmatige (in eigen beheer of verpacht) opzet met leverantie van biologische groenten en fruit aan
particulieren en omliggende horeca, een museale demonstratietuin, een schooltuin, een bezoektuin.
Dit vergt nog nadere uitwerking en deskundig advies.
Opzet.
Oppervlakte tuin: oude moestuin 5000 m2, hoogstamfruitboomgaard 6574 m2
Tuinders: Tuinbaas/pachter en vrijwilligers; imkers; met als randvoorwaarde betrokkenheid bij de
kloostergemeenschap
Functie: productie, verkoop, sier, educatie, recreatie
Inrichting:
o Oude moestuin: historisch functionele inrichting (op basis van luchtfoto 1935);
rechthoekig, doorsneden door assenkruisen van paden, uitkomend op de doorgangen in de
taxuxhagen en de deur van het Hok van Piet. Langs de paden leifruit. Licht verhoogde
bedden langs hoofdassen. Met twee perken roodfruit (bessen, bramen, frambozen,
kruisbessen) en acht perken groenten. Voor een goede vruchtwisseling is een verdeling
van de groenteperken in minimaal vier gewasgroepen nodig: nachtschade-achtigen
(aardappels, tomaten); vlinderbloemigen (peulvruchten zoals bonen, erwten),
kruisbloemigen (o.a. koolsoorten), overige gewassen (blad-, wortel-, knol- en

13

Ook A.L.J. Wijnhoven en W. Meulenkamp hebben in hun rapport (zie literatuurlijst) deze aanbeveling al
gedaan. Weliswaar is daar nog niets mee gebeurd, maar het blijft overeind staan als een sterk uitgangspunt voor
een herstel- en beheersplan.
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o

vruchtgewas). Met drie ruime houten compostbakken, die zowel voor de moestuin als de
rest van de tuin kunnen dienen.
Hoogstamfruitboomgaard: historisch functionele inrichting met oogst- en werk paden;
ruime halfverharde entree en vier tuinbanken; sortiment aan de hand van lijsten in het
rapport Houtige Gewassen van Ebben en Liber Memorialis 2 (zie bijlage 6.10.4).

Afbeelding 21. Schetsontwerp moestuin en hoogstamboomgaard
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Planning.
Eerst advies en nadere uitwerking, exploitatiemogelijkheden onderzoeken, dan definitief ontwerp.
Bijvoorbeeld het indienen van moestuinproject bij Streekimpuls (zie bijlage Gesprekken, Twan
Goossens – streekmakelaar), bekijken of er subsidie voor hoogstamfruit aan te vragen is bij
Landschapsbeheer. 14
Uitwerking.
Moestuin:
Grondwerk: afvoeren grasrossen, tuinaarde aanbrengen, paden, prieel en bedden aanleggen, vaste
sproeipunten, houtconstructie leifruit
Aankoop beplanting: rood fruit, leiperen, moes.
Aanplant: leifruit langs paden inplanten (0,5 mtr.) en aanbinden; moesplanten, rood fruit zetten.
Fresen, bemesten, zaaien/ planten, wieden,oogsten.
Hoogstamboomgaard:
Grondwerk: ruime paden en halfverharde ruime entree aanleggen, vaste sproeipunten,
plantgaten maken met tuinaarde. Plantafstanden appel 10x10, peer 8x8, pruim 7x7, op vruchtbare
grond; mag evt. bij zand 1 a 2 meter minder. (Kalverweide is immers niet meer zo vruchtbaar, deels
zanderig, bij overstroming van 1925 klei deels weggespoeld, zie deel 1).
Aankoop beplanting: ongeveer 60 stuks hoogstamfruit.

Afbeelding 22. Kiezen voor een fruitboomgaard.

Keuzes en alternatieven.
Als het gaat om keuzes, kan er ook nog
een minimale variant worden bedacht,
danwel een fasering van minimaal naar
maximaal, een groeimodel van korte
naar lange termijn. Voor de moestuin
bijvoorbeeld een minimale variant met
het terugbrengen van de contouren van
het assenkruis van paden met
bessenstruiken erlangs (in plaats van
leiperen), grasland daarbinnen (ruim
van de struiken, extensief maaibeheer).
Later het verder invullen van de perken
met groentebedden.

Een verantwoord alternatief kan zijn het omzetten van (een van) deze tuindelen in bloemrijk grasland.
Weliswaar zal een dergelijke weide, in tegenstelling tot sommige historische buitenplaatsen, bij
kloostertuinen meestal niet binnen de tuinaanleg hebben gelegen, maar wel buiten de muren op de
landerijen. En daarmee was het een normaal historisch beeld.
Dus is het goed mogelijk en verantwoord om dit binnen de muren te halen en een grasland van velden akkerbloemen aan te leggen. Met in een hoek inheemse bessenstruiken voor de vogels.
De natuurwaarde zou daarmee versterkt worden, want dergelijke bloemenweiden zijn een belangrijke
biotoop voor insecten, vogels en kleine dieren. Nu zijn dergelijke vegetaties ook volop te vinden op de
dijktaluds en wegbermen rondom. Maar daarmee zou ook de samenhang met het landschap kunnen
worden versterkt.
Met niet alleen de bestaande paden eromheen, maar ook er doorheen, kan tussen de begroeiing
gewandeld worden voor een intensievere beleving. In de folder zou extra aandacht aan genoemde
cultuur- en natuurwaarden kunnen worden besteed.
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Zo is er in het Gelders Rivierengebied een Steunpunt Hoogstamfruit, ondersteund door Landschapsbeheer met
subsidiemogelijkheden en een advies- en onderhoudsbrigade.
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Overige tuinonderdelen.
Omgeving van het Poortgebouw: het is verstandig om geen ingrijpende veranderingen te plegen, dan
na nader onderzoek. Hier was eenvoudige verharding en het lijkt wenselijk dit weer te herstellen. Als
het een terrasfunctie krijgt, is een sober, natuurlijk ontwerp het meest op zijn plaats.

6.5 Opstallen en meubilair.
Tuinmuren: behoud en restauratie van dit essentiële kloostertuinelement blijft zeer wenselijk 15.
Door de Stichting is prioriteit gelegd bij de renovatie van een belangrijk onderdeel van de
ommuring, en wel het Poortgebouw en de inrichting daarvan tot Bezoekerscentrum. Verder
beperkt het huidige beleid zich noodgedwongen tot conserveren, voor verval behoeden, van de rest
van de muren. Onlangs zijn daarom de steunberen van de muur aan de doorgaande weg gevoegd.
En is een ijzeren steunbalk aan het eind van de muur bevestigd, tegen het overhellen. Het zou goed
overwogen kunnen worden om het kapotte muurdeel aan de Maaskant ook slechts te conserveren.
Dit is een markant punt. Historische getuige van oorlog- en natuurgeweld. Een prachtige overgang
van gemanipuleerde natuur naar het meer natuurlijke cultuurlandschap. Mogelijk een spontane
zichtlijn, met een historische oorsprong. Die tegelijk een grotere uitwisseling van natuur en leven
tussen binnen en buiten mogelijk maakt.
Beyertzhuisje: hiervoor geldt hetzelfde als de tuinmuren: behoud en restauratie van dit essentiële
kloostertuinelement blijft zeer wenselijk en ook hiervan staat de onderbouwing in eerdergenoemd
rapport.
Hok van Piet: eenvoudig repareren, opknappen en inrichten.
Banken: de oude banken van broeder Piet vervangen en aanvullen door eenvoudige nieuwe
exemplaren in zijn stijl. Plaatsen bij de vijvers, op het Bergje, in de oude moestuin en bij de
fruitboomgaard.

6.6 Overige maatregelen
Het op schrift stellen van een „eigen‟ beheer- en onderhoudsplan, los van uitbesteding van uitvoer
van het geheel of onderdelen aan derden. Dit maakt het beheer en onderhoud minder afhankelijk
van individuen en/of van derden, en maakt planning, prioritering en sturing, zowel van
werkzaamheden als financiën, eenvoudiger.
Een logboek bijhouden van uitgevoerde tuinwerkzaamheden; en bij wijziging/vervanging van de
beplanting dit op de plattegrond intekenen.
Beregening in het reguliere onderhoud opnemen. De voorwaarden, een aantal putten, zijn nog
steeds aanwezig.
Natuurwaarden behouden en stimuleren door afwisseling van intensief en extensief beheer
o Niet teveel verstoring van de grond, meer handmatig wieden.
o Bodem bedekt houden met compost.
o Snoeisel en bladafval in grotere vlakken tussen de heesters laten liggen. Dit draagt
ook bij aan een beter vochtbeheer. En bij het gelijkmatig verdelen ervan geeft dit een
rustig beeld en kan goed aansluiten bij de vrijere en natuurlijker beleving van veel
hedendaagse wandelaars en tuinbezoekers en het verhoogde milieubewustzijn.
o Rekening houden met bijv. het broeden van vogels,
o Alleen waar nodig, terugdringen van klimop e.d.
o Takkenrillen aanleggen.
o Composthoop aanleggen.
Overwegen van meer mogelijkheden als Kloosterlogement (Bed and Breakfast) en eigen
wandelroutes.
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Rapport „Bouwhistorische verkenning Tuinmuren en tuinhuis‟ van IBID 2000
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6.7 Meerjarenplan
Inleiding.
Met de belangrijkste maatregelen als wegwerken van achterstallig onderhoud, correctie- en vormsnoei,
dunning en herstel van zichtlijnen moet z.s.m. begonnen worden en deze kunnen dan in maximaal drie
jaar gerealiseerd zijn. Dit geldt ook voor de accentuering van belijning van vijvers, paden en perken.
Het herstel van moestuin en boomgaard zal drie tot vijf jaar in beslag nemen. Wel moet de planfase
binnenkort opgestart worden. Als bijvoorbeeld de a.s. opening van het Bezoekerscentrum wordt
aangegrepen voor extra promotie, evenals het Jubileumjaar van de Kruisheren ( 2010), kan dit een
spin-off betekenen voor deze plannen. Dit geldt ook voor andere beheers-/ bestuursmaatregelen en
plannen.
Korte termijn (1-3jaar).
Opstellen eigen beheer- en onderhoudsplan, inclusief plan voor continuïteit van onderhoud.
Advies Bomenstichting/dendroloog.
Wegwerken achterstallig onderhoud starten, mn. snoeien, verwijderen/uitdunnen. Geschatte duur
voor de coniferen drie jaar. Voor hulsten kan dit binnen een tuinseizoen gerealiseerd zijn.
Aanplanten bloeiheesters en dahlia‟s.
Symposium organiseren.
Oprichten adviesgroep.
Ontwerp en uitwerking plan moestuin en fruitboomgaard.
Middellange termijn (3-5 jaar).
Inspectie en onderhoud van Monumentale bomen (gespecialiseerd boombedrijf). Opnemen in
beheerplan in een vijfjaarlijkse cyclus.
Herstel van Moestuin en Boomgaard in enige variant.
Opknappen opstallen.
Plaatsen nieuwe tuinbanken.
Lange termijn (5-10 jaar).
Inspectie en advies over muren; conserveren.
Inplannen tijdige vervanging monumentale bomen, in fases, via jonge aanplant.
Idem oude coniferen en hagen.

Overzicht maatregelen en kosten (excl. opstallen).
Een gedetailleerder overzicht van maatregelen en kostenraming zijn weergegeven in de bijlage 6.10.2.
Afhankelijk van de keuzes zijn de volgende kosten geraamd:
Achterstallig onderhoud: ongeveer 42.000 € eenmalig, over 3 jaar.
Intensivering van het onderhoud:11.000 € p.j (deels overlap met 9 a 10.000 € IBN)
Herstel moestuin en fruitboomgaard: ongeveer 76.000 € eenmalige investering. Reguliere kosten p.j.,
afhankelijk van exploitatiemogelijkheden. Geschat op ongeveer 46.500 € p.j.
Variant bloemenwei aanleg 7400 €, regulier onderhoud p.j. 2500 €
Opvolging tuinbaas/vaste kracht: uren zitten grotendeels in de post regulier/jaarlijks.
Achterstallig onderhoud en herstel, variant 1: een eenmalige post van ongeveer 120.000 €.
Daarna jaarlijkse extra onderhoudskosten: ongeveer 56.000 €
Achterstallig onderhoud en herstel, variant 2: een eenmalige post van ongeveer 50.000 €.
Daarna jaarlijkse extra onderhoudskostenkosten: ongeveer 13.000 €
Opbrengsten uit exploitatie van de (moes- en fruit) tuinen zijn niet meegerekend.
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6.8 Beheer/bestuur.
Een mogelijkheid voor het creëren van draagvlak en promotie is onder andere om, als vervolg van de
themadag over Kloostertuinen, die in het najaar 2008 is gehouden, een symposium te organiseren over
de nieuwe wetgeving “Modernisering Monumentenzorg” met vertegenwoordigers van Rijk, Provincie
en Gemeente, en cultuur- tuin- en natuurhistorische instellingen.
Verder is het van belang het behoud van de huidige bestemming van het kloostercomplex en de
omgeving te blijven bewaken. Momenteel loopt een procedure van herziening van het
Bestemmingsplan Buitengebied 1998. Op de voorlopige plankaart staat het kloostercomplex met
tuinen aangeduid als “M” (Maatschappelijke doeleinden). Het is tot nu toe “M” met subbestemming
“Mo” (t.b.v. openbare en bijzondere doeleinden). Aan de voorschriften, die bepalen welke
ontwikkelingen binnen deze bestemming vallen, wordt nog gewerkt. Na de zomer van 2009 start de
officiële ter inzage legging en inspraakprocedure.
In het najaar van 2009 zal ook een lijst met gemeentelijke monumenten worden vastgesteld.
Verder is overleg met andere partijen nodig om nieuwe functies te integreren (Hoogwaterveiligheid).
Zoals in 6.1 al aangegeven is het instellen van een adviesgroep van belang voor het actiever uitdragen
en inzetten van de monumentale status en waarde van klooster en tuinen, voor het aanboren van
fondsen e.d. Deze groep moet breed zijn samengesteld als garantie voor een integrale aanpak. Hij zou
bijvoorbeeld kunnen bestaan uit leden van de Stichting/Klooster, tuin- en cultuurhistorisch
deskundige(n), leden van overheden (gemeente - Monumentenzorg, Provincie - Streekmanager
Reconstructieteam en provinciaal consulente Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), IVN e.d.
Onder die adviesgroep een projectteam met enkele deskundigen per vakgebied die projectsturing
geven aan de uitwerking en aan de inzet van vrijwilligers waar mogelijk.
Tenslotte is ook het opzetten van een Vriendengroep, een Steunfonds en een vaste
vrijwilligersorganisatie hierbij van belang. Niet alleen voor het draagvlak, maar vooral ook voor de
continuïteit in het beheer en dus het langdurige behoud van dit complexen en zijn waarden.

Heer Jesus heeft een hofken, daar schoon bloemkens
staan.
Daarin zoo wil ik plukken gaan, „t is wel gedaan.
Men hoort daar niet dan engelenzang en harpgespel,
Trompetten en klaretten en die veelkens al zo wel.
Die leliekens, die ik daar zag, zijn zuiverheid,
die zoete violetten zijn ootmoedigheid.
De schone purperroze was de lijdzaamheid,
de schoon vergulde goudebloem gehoorzaamheid.
Nog was er een, die boven al spande de kroon:
Coron imperiale, „t was de liefde schoon.
Maar d‟allerschoonste beste bloem al in dat hof,
Dat was den Here Jesus zoet, dus zij Hem lof.
Och Jesus, al mijn gebed en al mijn zaligheid,
Maak van mijn hert Uw hoveken, het is bereid.
Het hofken der geestelycker liedekens, Loven 1577

Afbeelding 23. Onderhoud in de jaren ’50.

20

6.9 Bronnen.
Zie deel 1.
Aanvullingen:
Literatuur.
Artikelen.
„Een oase om in te mediteren, de tuin van het Albertinum of St. Albertusklooster te Nijmegen‟ – Ineke
Pey, 1995 (artikel via website Cascade)
„Tuintje draaien‟ – drs. J.C. van ‟t Hof (RCE)
Boeken.
Tuin Vol Wilde Planten - Ger Londo en Jan den Hengst, Terra, 1993
Vademecum wilde planten - Arie Koster, Schuyt & Co, 1993
Geheimen uit de Kloostertuin - T. Brugge
The Gardens of Villandry – Robert & Henri Carvallo, Jean Baptiste Leroux, Editions Plume, 1998
Filosofie van het landschap – Ton Lemaire, Ambo, 1970
Les Jardins du Prieuré d‟Orsan – Sonia Lesot, Henri Gaud, Editons Gaud, 2007
Beheervisies, -plannen e.d.
De Doolhof te Tegelen, tuinhistorische verkenning openluchttheater– SB4, 2006
Kloostertuin van het Centraal Museum Utrecht – Oldenburgers Historische Tuinen, 2008
Handboek Cultuurhistorisch Beheer – Landschapsbeheer Nederland, 2009
Handreiking Historische Moestuinen met nieuwe opdracht – Stichting Gastvrije Aarde en Land en Co,
2006; met steun van Belvedère
Beheersvisie Engelse Werk en Spoolderbos – SB4. 2002
Beheervisie voor het Vijverbos te Oldemarkt – Maarten Vos. 2008
Beheerplan Leyduin – Projectteam. 2005
Kostenramingen.
Groei en Bloei Budgetspecial 2009
Div. hoveniers- en aannemersbedrijven/sites.
Informatie klooster.
Afbeeldingen
Afbeelding voorplaat: Foto 1983, overzicht moestuin, muren en heggenlandschap. Ter beschikking
gesteld door het klooster
Afbeelding 1. Gouache, Kloostercomplex St. Agatha, ca. 1880 /” Gezicht op de voorzijde van het
kloostercomplex van Sint Agatha vanuit het noordwesten. Rechts op de voorgrond een boerin werkend
op het land en een boer met een kar. In de wei drie jagers met twee honden en een konijn. Langs de
kloostermuur een wandelende en toeziende Kruisheer”. Ter beschikking gesteld door het klooster.
Afbeelding 2. De omgeving van het klooster. Eigen foto.
Afbeelding 3. Zicht vanuit klooster via monumentale bomen naar achterliggend landschap. Eigen foto.
Afbeelding 4. Het klooster in het omliggend landschap. Eigen foto.
Afbeelding 5. Taxushagen bij de oude moestuin. Eigen foto.
Afbeelding 6. De oude tuinmuur. Eigen foto.
Afbeelding 7. Colonnades met zuilvormige coniferen. Eigen foto.
Afbeelding 8. Broeder Anisetus, drijvende kracht bij het onderhoud
Afbeelding 9. Snoeivormen verlopen. Eigen foto.
Afbeelding 10. De verbindingstuin begin jaren '90. Ter beschikking gesteld door het klooster.
Afbeelding 11. Paden belijnd met dakpannen. Eigen foto.
Afbeelding 12. Beyertzhuisje onzichtbaar. Eigen foto.
Afbeelding 13. Hulstrand tussen beide vijvers met lijn correctiesnoei. Eigen foto.
Afbeelding 14. Liriodendron heeft te weinig ruimte. Eigen foto.
Afbeelding 15. Huidige situatie verbindingstuin. Eigen foto.
Afbeelding 16. Begroeiing verhindert zicht vanaf Bergje. Eigen foto.
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Afbeelding 17. Oude bankpoot op het Bergje. Eigen foto.
Afbeelding 18. Zicht op ingegroeid Bergje. Eigen foto.
Afbeelding 19. Huidige situatie "Oude moestuin". Eigen foto.
Afbeelding 20. Locaties van de maatregelen. Tekening.
Afbeelding 21. Schetsontwerp moestuin en hoogstamboomgaard.
Afbeelding 22. Kiezen voor een fruitboomgaard. Foto internet.
Afbeelding 23. Onderhoud in de jaren ‟50. Ter beschikking gesteld door het klooster.
Websites
www.hofvanlof.nl
www.historischemoestuinen.nl
www.deoerakker.nl
www.vergetengroente.nl
www.inhetvolleleven.nl
www.prieuredorsan.com
www.villandry.com
www.steunpunthoogstamfruit.nl
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6.10 Bijlagen
6.10.1 Beplanting en plattegrond.
Lijst.
Bijgaande lijst met houtige gewassen is overgenomen uit het al eerder genoemd rapport Houtige
gewassen uit 2002. Bomen, hagen, snoeivormen, heesters. Met leeftijd, hoogte en aanduiding M, wat
betekent aanduiding door de Bomenstichting als monumentale en waardevolle boom of haag.
In het rapport staan ook nog stamomtrek en andere bijzonderheden vermeld, alsmede de lijst van de
huidige fruitaanplant rondom het klooster (meeste buiten plangebied).
(N.B. De situatie is ongewijzigd gebleven afgezien van 7 jaren groei).
Plattegrond.
Ook de plattegrond komt uit genoemd rapport. De nummers op de kaart corresponderen met de
nummers van de lijst.
De plattegrond wordt los bijgeleverd.
Legenda (beplanting).
bolletjes zijn de houtige gewassen
x-------------x de oude taxushagen
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Bijlage: Overzicht Houtige gewassen volgens kaartnummering

125

25

M

85

Cham. lawsoniana

7a/d

Taxus baccata

250

20

M

86

Castanea sativa

8

Catalpa bignonioides

>50

10

87

Cham. laws. ' Alumii'

9

Acer pseudoplatanus

88

Taxus bacc. 'Fastigiata'

10

Acer ps. 'Leopoldii'

89

Fagus sylv. ' Atropunicea '

11

Sorbus aria ' Majestica ,

90

Cham.lawsoniana

75

12

Acer ps. 'Simon-Louis Freres'

91

Ginkgo biloba

75

13

Ulmus holl. 'DampieriAurea'

92

Thuja occidentalis

75

14

Quercus robur

150

25

M

93

Cham.lawsoniana

75

15

Acer pseudoplatanus

150

25

M

94

Thuja plicata ' Atrovirens'

75

16

Salix sep. 'Chrysocoma

95

Quercus robur

150

17

Fagussylv.'Zlatia'

100

25

96/98

Fraxinus exc. 'Pendula'

100

18

Fagus sylvatica

150

25

99/103

Cham. laws. 'Columnaris'

19

Salix sep.Chrysocoma'

100

15

104

Liriodendron tulipifera

20

Metasequoia glyptostroboides

105

Malus 'Golden Hornet'

21

Acer pseudoplatanus

106

Sorbus auc. Cultivar

22

Fraxinus exc. 'Pendula'

107

Ginkgo biloba

20

23/25

Populus nigra 'Italica'

108

Picea abies

20

26

Picea abies

109

Chams. laws.

27

Taxus baccata

100

110/111 Thuja plicata

28

Cham. obtusa 'Crippsii'

100

112

Prunus serr. 'Kanzan'

29/60

Tilia x europaea (oneven nrs.)

75

113

Metasequoia glyptostroboides

en

Thuja occidentalis (even nrs.)

75

114

Catalpa bignonioides

20

61

Betula pendula

50

115

Malus 'Golden Hornet'

20

62

Thuja plicata

75

116

Taxus bacc. 'Fastigiata'

63

Chamaecyparis lawsoniana

50

117

Taxus bacc. 'Fast. Aurea'

64

Cham. laws. 'Stewartii'

75

118

Taxus bacc. 'Fastigiata'

65

Taxus bacc. 'Fastigiata'

75

119

Taxus bacc. 'Fast. Aurea'

66

Thuja plicata

75

120/122 Taxus bacc. 'Fastigiata'

67

Taxus bacc. 'Fastigiata'

75

123

Malus cf. 'Makamik'

68

Thuja plicata

75

124

Prunus serr. 'Kanzan'

69

Cham. lawsoniana

75

125

Betula nigra

70

Thuja plicata

75

126

Prunus avium spec

71

Aesculus carnea

150

127/129 Tilia x europaea

100

72

Fagus sylv. ' Atropunicea'

150

130

Picea abies

20

73

Cham. laws. 'Columnaris'

75

131

Pseudotsuga menziesii

40

74

Cham. laws. 'Wisselii'

75

132

Thuja plicata

40

75

Taxus bacc. 'Fastigiata'

75

133

?

76

Thuja plicata

75

134

Taxus bacc. 'Fastigiata'

77

Cham. lawsoniana

75

135

Ilex aquif. 'Pyramidalis'

78

Cham. laws, ' Alumii'

136/138 Fraxinus excelsior

40

79

Sophorajaponica

139/141 Quercus palustris

50

80

Liriodendron tulipifera

81

Taxus bacc. 'Fastigiata'

145

Chams. laws.

82

Cham. pis. 'Plumosa Aurea'

146

Quercus palustris

83

Thuja occ. 'Pyr. Compacta'

75

147/148 Liquidambar styraciflua

20

84

Thuja plicata

105

149

70/90

Monument

Tilia cordata

Soort

Hoogte

1/6

Soort

Leeftijd

Monument

Nr

Nr

Leeftijd

Hoogte

Bomen

(geschat)

105

100

20

10

M

M

95

M

10

125

20

142/144 Betula pendula

Fagus sylv. 'Atropunicea

50

24

Snoeivormen
nrs.
aantal
151
1
152/155
4
156/167
12
168
1
169
37
170
1
171
49
172
1
173
1
174
1
175
1
176
1
177
1
178
179

31
23

soort
Beuk
Taxus
Taxus
Taxus
Buxus
Taxus
Taxus
Taxus
Taxus
Taxus
Taxus
Taxus
Taxus
Rode
Beuk
Beuk

Heesters vv.
Nr.
Naam
226
Buxus sempervirens
227
Taxus bacc.
228
Caetagus mon. 'Variegata'
229
Taxus bacc.
230
Ilex aq. 'Aurea Marginata'
231
Juniperus sabina
232
Caetagus mon. 'Variegata'
233
Weigelia spec.
234
Spirea vanhouttei
235
Laburnum anagiroides
236
Cornus stol. Flaviramea'
237
Syringa vulg. 'Mme. Lemoine'
238
Buxus sempervirens

aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

239/242
243
244
245

Taxus/Ilex div.
Buxus sempervirens
Viburnum rhytidophyllum
Deutzia rosea cv.

groep
1
1
1

aantal

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Rosa 'Queen Elisabeth'
Sorbaria sorbifolia
Rosa 'Meiburenac'
Weigelia spec.
Juniperus virg. 'Grey Owl'
Rosa 'Rotes Meer'
Hydrangea paniculata
Juniperus media Pfitz. 'Aurea'
Hypericum calycinum
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster suec. 'Coral Beauty'
Lonicera nit. 'Yunnan'
Spirea jap. 'A. Waterer'
Rosa Red Meidiland 'Meineble'
Buddl. Davidii 'Prof.'
Cotoneaster suec. 'Coral Beauty'
Juniperus media Pfitz. 'Aurea'
Rosa 'Hansnovem'

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
1
groep
groep
groep
groep
1
groep
groep
groep

1
1
14
1
groep
1
1
1
1
1
1
1
1
1

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Juniperus media Pfitz. 'Aurea'
Cornus florida
Potentilla frut. 'Klondike'
Weigelia spec.
Prunus laur. 'Zabeliana'
Euyonimus fort. 'Variegata'
Cotoneaster suec. 'Coral Beauty'
Genista 'Lydia'
Hydrangea macrophyl. cv.
Hypericum 'Hidcote'
Buxus sempervirens
Rhododendron cauc. 'Cunn. White'
Rhododendron pont. Cv.
Aucuba jap. 'Variegata

groep
1
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
1
groep
groep
1

groep
groep
groep

278
279
280

Weigelia spec.
Ilex aq. 'Aurea Marginata'
Cham. Obt. 'Tetragona Aurea'

1
1
1

rij

281

Buxus sempervirens

1

1

282

Laburnum anagiroides 'Vossii'

1

1

283/284

Magnolia soulangeana

1

leeftijd
?
15
15
>75
25
>100
25
>75
>100
>100
>100
>100
>100

vorm
paddestoel
lage bol
lage bol
kruis
lage bol
bank
lage bol
grote bol
stoel
schip
stoel
paddestoel
spiraal (slang)

15
10

pyramide
pyramide

Heesters
Nr.
Naam
Hamamelis japonica
201
cv.
202
Rhododendron spec.
203
Cham.laws.Column
204
Juniperus media Pfitz.
205
Aucuba jap. 'Variegata
206
Rhododendron spec.
207
Mespilus germanica
208
Prunus serrotina
209
Euyonimus europaeus
210
Rosa 'Exelsea'
211
Rhododendron spec.
212
Taxus bacc.
213
Rhododendron spec.
214
Azalea pontica hybr.
Ilex aq. 'Aurea
215
Marginata'
216
Juniperus sabina
217
Aucuba jap. 'Variegata
Corylus max.
218
'Purpurea'
Prunus laur.
219/224
'Schipkaensis'
Ilex aq. 'Aurea
225
Marginata'

150
150
50
10
20
20
150
50
125
150
20
20
?
20

200
200
125
250
150
150
200
50
100
160
150
180
200
400

Monument

Soort
Taxus
Taxus
Taxus
Beuk
Laurierkers
Laurierkers
Taxus
Liguster
Taxus
Taxus
Laurierkers
Beuk
Taxus
Thuja occ. 'Brabant'

Leeftijd

Nr
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Hoogte

Hagen

M
M

M

25

6.10.2 Maatregelen, termijnen en kosten.
termijnen

ONDERHOUD EENMALIG EN REGULIER
actie

stuks

uren

tarief
gem.

materiaal

totaal,
eenmalig (1
of 3 jaar)

totaal,
regulier,
jaarlijks

jaar 1

jaar 2

jaar 3

regulier/
blijvend

Bijz.

Beplanting
Heesters

snoeien
achterstallig

1500

104

€ 45,00

€ 1.000

regulier

1500

50

€ 45,00

€ 500

€ 2.750

€ 2.750

24

€ 45,00

€ 800

€ 1.880

€ 1.880

€0

€0

51

360

€ 45,00

€ 3.000

€ 19.200

€ 6.400

€ 6.400

€ 6.400

51

56

€ 45,00

€ 500

8

76

€ 45,00

€ 700

regulier

8

16

€ 45,00

€ 100

verwijderen

2

16

€ 45,00

€ 500

15

120

€ 45,00

€ 3.000

4

€ 45,00

1000

40

€ 37,50

€ 1.440

1000

24

€ 37,50

€ 720

80

€ 37,50

€ 2.700

32

€ 37,50

verwijderen
Coniferen (zuil)

regulier

Bomen

in 1 jaar; post regulier na 1 jaar

€ 5.680
€ 2.750

€ 2.750
€ 0 laurier , vlier

knippen
achterstallig

Snoeivormen (symbol.)

€ 5.680

achterstallig

onderhoud
zaailingen

verwijderen

div.

Gras

verzorgen

m2

achterstallig
regulier

€ 3.020
€ 4.120

€ 3.020
€ 1.373

€ 1.373

in 3 delen/jaren; post regulier na
3 jaar

€ 1.373

€ 820
€ 1.220

in 3 delen/jaren; post regulier na
3 jaar

€ 820
lirio.,berk,

€ 1.220
€ 1.680

€ 1.680

€ 1.680

€ 180

€ 1.680

€ 180

€0

€0

€ 2.940

€ 2.940
€ 1.620

€ 1.620

€ 1.620

€ 1.680 elke 5 jr. 8400€ (jrl. 1680€ res.)
€0

vertic./zaaien/dressen/kanten
steken
vertic./zaaien/dressen/kanten
€ 1.620
steken

Object
Paden
achterstallig
regulier
Totaal

€ 5.700
€ 1.200

€ 14.960

€ 42.120

belijning herstellen,
buxusaanplant Vbt.

€ 5.700

€ 9.890

€ 27.053

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200

€ 15.023

€ 15.023

€ 11.090

LET OP: Genoemd 'regulier onderhoud' betreft alleen onderhoudsmaatregelen in dit beheerplan.
Daarmee is niet het hele huidige onderhoud omvat (bv. Snoeien hagen). Tzt. samenvoegen met bestaand onderhoudsplan.
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Herstel

actie

uren tarief
gem.

materiaal totaal,
(materieel) eenmalig

totaal,
regulier,
jaarlijks

Bijz.

Object
muren

conserveren

Beyertzhuisje

conserveren

hok van Piet

opknappen

tuinbanken

maken

Oude Moestuin**
var.1 moestuin

300m

pm

zie
Onderhoudsrapport

pm
pm
10 st.

€ 2.500

€ 2.500

vrijwilligers

€ 1.200

ontwerp/bepl.plan

€ 42.700

materiaal, materieel,
uurloon
*

m2
advies

5000

16

€ 75,00

aanleg/plant

5000

560

€ 45,00

rest exploitatie

5000

480

€ 37,50

exploitatie

5000

1000 € 37,50

€ 17.500

€ 18.000
€ 37.500
€ 17.500

€ 61.900

*

€ 37.500

Kalverwei**
var.1 fruitboomgaard

advies

6500

20

€ 75,00

aanleg

6500

175

€ 45,00

rest exploitatie

6500

16

€ 45,00

exploitatie

6500

200

€ 45,00

variant 1 (beiden)

€ 4.000

€ 1.500

ontwerp/bepl.plan

€ 11.875

materiaal, materieel,
uurloon
* maaien, afvoer

€ 720
€ 9.000
€ 4.000

€ 14.095

€ 9.000

€ 21.500

€ 75.995

€ 46.500

*

incl. opstal, banken

Moestuin en Kalverwei
var.2 Bloemenwei (beiden

advies

11500 8

€ 75,00

aanleg

11500 128

€ 37,50

€ 2.000

onderhoud

11500 40

€ 37,50

€ 1.000

variant 2

€ 3.000

€ 600

ontwerp/bepl.plan

€ 6.800

materiaal, materieel,
uurloon
€ 2.500

€ 7.400

€ 2.500

onderhoud en herstel samen,
var. 1

€ 118.115

€ 56.390

onderhoud en herstel samen,
var. 2

€ 49.520

€ 12.390

incl. opstal, banken

Toelichting onderhoud en herstel
uurtarief resp.

30/45/75€

schoffelen,wieden,oogsten ed/snoeien,onderhoud ed/ontwerp,advies ed

gereedschap/materiaal

€
gem.
per gewerkt uur
45,00
materiaal: plant/zaaigoed, houtwerk, boombanden, regeninstallatie etc.

opgenomen onder kolom materiaal

materieel: shovel, stobbenfrees, elektr. zaag etc.

opgenomen onder kolom materiaal

* inkomsten uit exploitatie niet opgenomen
** bij kolom 'totaal, eenmalig' is hier ook exploitatie 1e jaar meegenomen
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6.10.3 Gesprekken
Als onderdeel van nadere inventarisatie en bronnenonderzoek heb ik voor deel 2 een aantal
betrokkenen en deskundigen gesproken. Over onderhoud en beplanting, over knelpunten en wensen,
de toekomstige ontwikkeling van de omgeving, subsidiemogelijkheden, en wenselijke
toekomstscenario‟s.
Het betreft de volgende personen:
mw. drs. Marga Arendsen, directeur Klooster Sint Aegten;
dhr. drs. Wim Meulenkamp, wetenschappelijk medewerker SKKN;
dhr. Twan Goossens, streekmanager Uitvoeringsteam Reconstructiegebied Peel & Maas;
broeder Anisetus, kruisheer en (hoofd-)tuinman Klooster;
dhr. Gerard Bögemann, onderzoeksassistent Radboud Universiteit (afd. Experimentele Botanische
Ecologie, faculteit Biologie);
dhr. Lambert Bardoel ( bestuurslid IVN-Cuijk en vrijwilliger van het klooster)
Met Marga Arendsen en Lambert Bardoel had ik al eerder gesprekken gevoerd over de historie en de
tuinen (zie deel 1, tuinhistorisch onderzoek). De informatie uit het gesprek met Lambert Bardoel is in
de stukken verwerkt en is niet afzonderlijk weergegeven.
Aan allen heb ik mijn opdracht en intentie uitgelegd en ze mijn eerste deel met het tuinhistorisch
onderzoek laten lezen. Daarna heb ik ze de volgende vragen voorgelegd:
*wat is uw functie en mogelijke betrokkenheid?
*Wat is uw reactie op deel 1?
*Welke leemtes in het onderzoek zouden evt. nog aangevuld/uitgediept moeten worden?
*Hoe ziet u de toekomst van de kloostertuinen op korte en lange termijn?
*Wat moet er volgens u blijven en wat moet veranderen? Algemeen en op onderdelen (siertuin;
tuinmuren; moestuin; fruitboomgaard; omliggend landschap)
*Wat ziet u als kansen en knelpunten? Algemeen en op onderdelen.
*Wat zijn wensen en mogelijkheden? Algemeen en op onderdelen.
*Wat is het mogelijke streefbeeld?
*Hoe denkt u dat dat bereikt zou kunnen worden? Welke mensen en middelen zijn volgens u nodig.
(verpachten? vrijwilligers? professionele basisstructuur?)
Kijkend naar aspecten als:
beheren/besturen;
subsidies;
onderhoud en continuïteit
*Wat zou uw voorstel zijn, als er al geld en middelen verworven kunnen worden, voor de
prioriteitenvolgorde?
Verder heb ik tijdens het gesprek als mijn visie, streefbeeld voorgelegd het behoud, en waar nodig
versterking, van de huidige tuinhistorische delen. Behoud van de samenhang tussen klooster, tuinen en
landschap (ook met aspecten als natuurwaarden en zingeving). Vervolgens mogelijk herstel van de
oude hoogstam fruitboomgaard (nu Kalverweitje) en de oude moestuin, als voormalig beeldbepalende
elementen. En mogelijk herstel van een zichtlijn vanaf het Bergje, cultuur- , natuur- en/of
tuinhistorische wandelroute(s) door de tuinen en het Maasheggenlandschap e.d.
Het binnenkort te openen Bezoekerscentrum in het Poortgebouw biedt hiervoor immers nieuwe
kansen.
De gesprekken waren zeer uitgebreid, informatief, open en onderhoudend. De resultaten zijn
merendeels verwerkt in het beheerplan. Hieronder geef ik per gesprek nog de belangrijkste aspecten
weer.
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Mw. drs. Marga Arendsen, directeur Klooster Sint Aegten
d.d. 15 mei, locatie: Klooster Sint Agatha
Ze vindt het een mooi rapport, maar geeft meteen aan nog geen plannen te hebben voor de tuin. Er is
nu ook nog erg veel werk met het Poortgebouw, binnenkort het jubileum en alle regelzaken en
ontwikkeling van de organisatie.
Ze is wel voor een ontwikkelplan, als de exploitatiekosten maar niet vermeerderen.
Voorbeelden.
“Ter Apel (ook een Kruisherenklooster) is geen goed voorbeeld voor ons. Het is puur toeristisch. Ik
begrijp het wel, want ze hebben dringend geld nodig om überhaupt te kunnen voortbestaan. De Hof
van Lof in Megen 16 is ook niet wat wij willen, geen gepriegel in de tuin.
Bij de Kruisheren in België staat nu een modern beeld in de tuin. En er komt een spirituele route met
40 bordjes met teksten.”
Tuinmuren.
“in het restauratieproject voor de tuinmuren is het accent komen te liggen op het Poortgebouw en de
muren conserveren we. Een stuk muur dat dreigde om te vallen is nu gestut en de steunberen zijn
opnieuw gevoegd. Ontbrekende stenen in de rollaag moeten worden aangevuld. Verder laten we het
voorlopig gaan, die kunnen nog heel lang mee.”
Toekomstplannen voor de tuinen.
“Ik hou me in deze functie met een veelheid van terreinen bezig, waar ik voorheen geen idee van had;
er is nog zoveel te doen. Voorlopig ben ik blij dat broeder Anisetus met de IBN de tuin zo goed
bijhoudt.
Het bestaan van de tuincommissie dateert helaas van voor onze (d.i. de huidige stichtingen) tijd. Ik
weet alleen maar van horen zeggen dat hij bestaan heeft en dat Van Wijnhoven hiervan deel uitmaakte
De Stichting Sint Aegten is enkele keren geherstructureerd. Men is begonnen met een aantal
commissies, waarvan de bevoegdheden echter niet helder waren. Voor zover ik weet is dat de reden
geweest dat er een veel eenvoudiger structuur is gekomen, met alleen een stichtingsbestuur dat
rechtstreeks contacten onderhoudt met de Orde der Kruisheren.
Wat ik nog wel heb meegemaakt is de beëindiging van de advieswerkzaamheden van A.van
Wijnhoven. Dit had inderdaad te maken met te hoge jaarlijkse kosten voor de tuin, waarna de prioriteit
is gelegd bij het dagelijks onderhoud.
Het moet de sfeer houden en blijven, zoals het is, een eenvoudige gebruikstuin, geen toeristenparadijs.
Graag ook in samenwerking met bijvoorbeeld Grauwe Hof en Oeffeltse Veerhuis, en wandelaars en
fietsers over en weer actief doorverwijzen”
Moestuin, fruitboomgaard.
“In de oude moestuin en kalverwei hebben we nu een pachter, voor twee jaar, nl. de buurman (boer),
die er zijn MRIJ-vee laat grazen. Dan hoeven wij niet te maaien. Maar eigenlijk wil hij er mee
stoppen. Hij zal best nog eens willen maaien. Maar wat doen we er in de toekomst mee? Misschien
een heel eenvoudige bloementuin? Een moestuin is leuk, maar veel werk en het moet functioneel zijn
voor nu, voor nog maar 5 mensen. We willen niet alleen laten zien hoe het geweest is, niet alles terug
naar het oude herstellen, maar wel de intentie bewaren met de functie van nu. Net zoals bij het depot:
die aanbouw is in de stijl van nu, maar als plek hebben we de voormalige werkruimte gekozen.
Een pachter op de moestuin17? Dat hangt sterk van de persoon af. Je moet iemand treffen, die geen
uitbater is en past bij deze gesloten gemeenschap.
Wensen.
“Ik zou die lelijke dennen bij de ingang (muur oude wasserij) weg willen hebben. En het stuk achter
het depot opnieuw goed aan laten leggen, bijvoorbeeld een rij eiken, waar nu struiken staan.”

16

De Hof van Lof in Megen heeft bloemborders met planten die naar heiligen verwijzen. Meditatieborders, zoals
beschreven in het boek Geheimen uit de Kloostertuin van drs. Tini Brugge, die ook ontwerp en aanleg van deze
tuin heeft verzorgd.
17
Een van de suggesties uit de Handreiking Moestuinen.
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Subsidies.
“De nieuwe bordjes in de tuin zijn gefinancierd met subsidies van het Jaar van het Religieuze Erfgoed.
Wel een lelijke kleur groen achteraf, ze vallen nu teveel op. We willen een tentoonstelling in het
Poortgebouw vormgeven, een maquette. En eigen wandel- en fietsroutes, die vertrekken vanuit hier,
laten drukken. Maar het geld voor het Poortgebouw is bijna op. Dat zou ik wel in overleg met de
Streekmanager (van het Reconstructiegebied Peel en Maas) gefinancierd willen zien.”
Beheren/besturen.
“Ik geef vooral leiding aan de uitvoering en overleg met het Stichtingsbestuur. Voor besluiten met
gevolgen, bijvoorbeeld nieuwe tuinplannen, zal eerst met de Kruisheren worden overlegd. Maar ik zie
ze dagelijks dus ik weet al wat er speelt en peil ook de prior.
Onderhoud/continuïteit.
”Waarschijnlijk vanaf 1994, na het overlijden van Piet, is een contract met de IBN gesloten voor
onderhoud van de tuin door 1 medewerker. Die wordt aangestuurd door broeder Anisetus. Ook hebben
we nog drie vrijwilligers, een broeder en twee familieleden van de prior, die meehelpen. Hopelijk
groeit dat.

Dhr. drs. Wim Meulenkamp, senior wetenschappelijk medewerker SKKN
14 mei 2009, locatie SKKN, Utrecht
Naast wetenschappelijk medewerker „doet‟ hij ook kerkelijk groen uit interesse.
Rapport.
Hij vindt het een uitstekend rapport. Zijn belangrijkste commentaar is:
Dat de unieke waarde nog veel sterker benadrukt had mogen worden. Ook in relatie tot de rest
van de bekende kloosters. Het hoort bij de top tien of zelfs top vijf wat hem betreft. Dat zou de
Werkgroep Kloostertuinen binnenkort uit moeten brengen. Het klooster is als een soort tweede
portret van Rembrandt en hoort in de Collectie Nederland, zeker het zuidelijke deel.
Dat ecologie iets typisch 20e eeuws is wat toen niet zo speelde. Sterker nog: “hoe minder
beesten hoe beter”.
Verder geeft hij een reactie naar aanleiding van een aantal veronderstellingen in mijn rapport:
Het belang van recreatie was groot, pag. 14;
Was er sprake van Roomse traditie? Het Kruis is een algemeen patroon en J. vd. Groen was
protestant, pag 18;
Middeleeuwen als bron voor planten? pag 21;
België inspiratiebron? nee, maar daar is nog veel behouden, pag 25;
Streekeigen en authentiek, spreek liever van ensemblewaarde, pag.27;
Behoud door ontwikkeling? nee, het gaat vaak vooral om bouwbelangen, pag. 27.
Voorbeelden.
Als voorbeelden van andere kloosters om te gaan bekijken noemt hij het Albertinum in Nijmegen, als
eerste casus van Ineke Pey; het Kapucijnerklooster in Velp met pesthuisje, moestuintje, omgracht;
Rolduc, drie enorme vijvers, prinselijk geheel; Steijl, helemaal Duits, met tufsteen en kleurig mozaïek;
Pey-Wittem, vooral vanwege de moestuin, eenvoudig, moeilijk toegankelijk; Simpelveld.
In de Werkgroep Kloostertuinen woedt momenteel een discussie over de richting, meer historisch of
hedendaags.
Hij suggereert artikelen van Jan van t Hof, Ineke Pey en Erik Blok.
Waardering, visie, beeld
Het klooster heeft ensemblewaarde, door de eeuwen heen gegroeid, beheerd, gebruikt; met het patina
der tijd bedekt en emoties omgeven. Drie eeuwen tuinstijlen naast elkaar, onaangetast; juweel van 17 e
en 18e eeuwse elementen. De Kruisheren en overheden moeten daar nog veel meer van overtuigd
worden. Nu zijn ze nog teveel gefixeerd op de manuscripten.
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Beheerplan.
Behoud van het ensemble. Als prioritering nodig is, dan allereerst behoud van historische tuindelen,
vervolgens zo mogelijk aanwijsbare historische functies versterken en wat betreft de overige tuindelen
niets doen totdat nader onderzoek is gepleegd.
Zichtlijnen vanaf het Bergje zijn waarschijnlijk vooral over de tuin bedoeld (niet zozeer het Maasdal).
Voor subsidies denk aan het Prins Bernardfonds.

Dhr. Twan Goossens, streekmanager Uitvoeringsteam Reconstructiegebied Peel & Maas
7 mei 2009, locatie: Klooster Sint Agatha.
Het Uitvoeringsteam Reconstructiegebied Peel & Maas werkt aan de leefbaarheid van het platteland.
Een van de tools is „Streekimpuls‟(een kopie van LEADER, Europese subsidieregels voor
achterstandsgebieden). Het budget is 1,2 miljoen €.
Deze subsidieregeling ondersteunt kleinschalige, vernieuwende en duurzame initiatieven die de
leefbaarheid vergroten in het landelijke Peel en Maasgebied. De uitvoering en coördinatie van deze
subsidieregeling is in handen van Streekimpuls Peel en Maas, een groep enthousiaste mensen met veel
ervaring en expertise en een groot netwerk in het gebied van Peel en Maas. Onder hen bevinden zich
agrariërs, een kunstenaar, wethouders van gemeenten, recreatieondernemers, natuur- en milieu en
ondernemers. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Streekimpuls Peel en
Maas moet het initiatief betrekking hebben op de dynamiek in het Peel en Maas landschap, sociale
economie, cultuurhistorie, kunst, natuur en/of recreatie.
Streekimpuls Peel en Maas maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel
reconstructie genoemd. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en
particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de
reconstructiecommissie Peel en Maas.
Als een initiatief meerwaarde heeft kan er tot maximaal 50% van de begroting worden gesubsidieerd.
Die andere 50% mag door de initiatiefgroep ook gekapitaliseerd worden in uren, die in het project
worden gestoken. Er mag eventueel worden gestapeld met subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente,
tot 75%. Voorwaarde is ook dat het een duurzaam initiatief is. Dat zal dus meestal op basis van
ondernemerschap zijn. Vrijwilligerswerk is prima, maar geeft vaak te weinig basis voor continuïteit en
professionaliteit, dus daar kan het beter niet van afhankelijk zijn. Een initiatief moet inkomen
genereren en zichzelf daarmee bedruipen. De startkosten, aanschaf van materiaal kan gesubsidieerd
worden. Voor het Klooster zou dat kunnen zijn subsidie voor het professioneel opzetten van het
Bezoekerscentrum.
Als het gaat om haalbaarheid, dan zou bijv. het herstel van het voetveer tussen St. Agatha en
Middelaar niet veel kans maken. Het Oeffeltse veerhuis is daar ook mee bezig, maar de Maas is
behoorlijk druk bevaren en de schepen zijn erg groot geworden. En ook de exploitatie moet kritisch
worden bekeken. Zelfs de Fietspendelboot van Grave naar Gennep is weer moeten stoppen.
Bij een eventueel herstel van de oude Moestuin moet bekeken worden of alleen al het oppervlak groot
genoeg is om rendabel te kunnen zijn. Er is bijv. een biologische Oogsttuin in de buurt. Genaamd „In
het volle leven‟ in Vortem-Mullem. Die heeft 1,2 ha. grond en streeft naar 90 abonnementhouders
(gezinnen) die ongeveer 500€ per jaar aan verse groenten afnemen. En dan kan hij (eenvoudig)
rondkomen.

Broeder Anisetus, Adrianus Gerardus van der Heijden, (hoofd-)tuinman van het Klooster.
3 juni 2009, locatie: Klooster Sint Agatha, in de tuinen.
Naast de algemene vragen heb ik aan Anisetus ook gevraagd naar zijn afkomst, wanneer hij is
ingetreden, wanneer tuinman geworden, van wie hij het vak geleerd, of hij een onderhoudsplan heeft,
en een vergelijking van vroeger en nu.
Intrede.
Hij is van 1937, uit een groot gezin met 13 kinderen en een boerenbedrijf uit Beek en Donk. In 1953 is
hij ingetreden. En kwam te werken op de boerderij van het Klooster bij broeder Theo. In die tijd waren
er 60 a 70 kloosterlingen. Er moest veel eten zijn. Broeder Theo zorgde voor het vlees en broeder Piet
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voor de groenten en het fruit. In 1958 is hij broeder Theo opgevolgd. Hij had geen opleiding, maar
heeft tussendoor een avondcursus landbouw gedaan.
Fruitsnoei.
Toen broeder Piet was overleden heeft Anisetus de tuin overgenomen. Hij had het snoeien al geleerd
van broeder Theo. In de winter kon Piet, die al ouder werd, zijn handen niet goed meer bewegen van
de kou. Theo en Anisetus hielpen hem dan met fruit snoeien. Later heeft Anisetus een snoeiboek
gekocht. Lange tijd heeft Lambert Bardoel het fruit gesnoeid, maar die moest onlangs ook afhaken,
vanwege zijn gezondheid en nu heeft Anisetus het voor het eerst helemaal alleen gedaan. En er komt
fruit aan!
Broeder Piet.
Aan Piet heeft hij nog veel herinneringen, en verhalen: handen als kolenschoppen en altijd in de tuin
bezig. Die had ook zelf een aardappelkelder18 gebouwd, waar in de oorlog veel mensen hebben
geschuild. Wat er toen allemaal is gebeurd, daar moet hij nog vaak aan denken. Toen bij de plannen
voor het nieuwe Depot sloop van die kelder dreigde, heeft Anisetus ervoor gepleit deze te behouden.
Van Piet heeft hij tuinieren geleerd en ook van Noud van Wijnhoven. Deze stuurde de IBN aan toen er
naar aanleiding van Nouds rapport een onderhoudscontract voor de tuin met IBN kwam. Nu houdt
Anisetus toezicht op de tuin en werkt er ook zelf in.
Bezoekers.
Alle aanloop in de tuin vindt hij leuk. Het is niet eenzaam. Maar er is soms ook veel werk aan.
Bezoekers vragen om een vuilnisbak, maar hebben geen idee van de kosten. Ze kunnen het toch ook
zelf weer mee terugnemen. En de tuin is gratis!
Een periode kwamen er veel jongeren in de tuin, blowen, bierdrinken en de rest. De politie wilde/kon
niets doen en toen is hij er zelf op afgestapt en dat heeft uiteindelijk geholpen. Er zijn wel hekken
geplaatst, maar die zijn maar twee maanden (‟s nachts) dicht geweest. En je kunt ze toch niet om 19.00
uur dicht doen? De mensen willen wandelen. Er zou wel weer eens een duidelijk toegangsbord moeten
komen bij het Poortgebouw.
De hele walnotenoogst is een keer meegenomen, omdat men dacht dat dat mocht, hoewel er in dat deel
een groot bord Privé staat.
Onderhoud.
Dit gebeurt in eerste instantie door de IBN, via een onderhoudscontract. Afspraak: de IBN levert een
tuinman voor de hele week en Anisetus onderhoudt de perken en paden direct rond om het klooster en
de Pandhof. Door het schrappen van een paar posten is dat minder geworden (hoewel het maar relatief
kleine posten zijn) en de medewerker is al vanaf januari ziek.
En er is een apart bedrijf geweest voor de (monumentale) bomen (boomchirurg). Prima, maar die doen
ook alleen wat in het bestek staat. Hij had ze gevraagd om nog twee dode takken weg te halen.
Daarvoor hoefden ze alleen maar de ladder om te draaien, maar nee…
Het probleem is, dat er wel een onderhoudscontract is, maar die medewerker ziet het werk niet. En
Anisetus vindt het heel belangrijk, dat de tuin behouden blijft, daarom heeft hij zo‟n grote inzet. Hij
had allang met zijn 65e kunnen stoppen. Of ook geld voor dat werk vragen zeggen familie en vrienden.
Maar hij heeft zijn AOW en hart voor de tuin.
Hij snoeit veel, vooral wat de IBN „niet ziet‟ en niet durft (stevig snoeien). Die medewerker laat
bijvoorbeeld ook de rommel liggen de avond voor de open tuinendag, omdat de tijd er op zit. En dan
doet Anisetus het nog even zelf. Er is ook steeds discussie over de feitelijke afspraken. Binnenkort
gaat hij het „scheepje‟ (snoeivorm Sempervirens) en de „zetel‟ weer fatsoeneren. Aan het taxuskruis is
hij al begonnen.
Anisetus houdt ook zoveel mogelijk de paden vrij, zodat iedereen er prettig kan wandelen. Zo heeft hij
de IBN gevraagd om de taluds bij de vijvers aan de padkant eens extra te maaien. Alleen een strookje,
want eigenlijk mag dat niet gezien de soortenrijke vegetaties, die door van Wijnhoven zijn vastgelegd.
Beregenen doet hij vooral de moestuin en de perkjes om het klooster. Met water uit de put van de
voormalige Latijnse School. Het zou in de rest van de tuin ook kunnen, want er zijn meerdere putten.
Op de hoek bij de schaftkeet („hok van Piet‟), in de hoek van de Sempervirenstuin, en halverwege de
18

Deze staat er nu nog. Ook de Vlam spreekt over het maken van de aardappelkelder in 1854 (Liber
Memorialis). Op dezelfde plaats? Heeft br. Piet hem herbouwd?....
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oude Moestuin. Of de oude taxussen niet te droog staan (nu wel erg veel naaldverlies - AM) weet hij
niet, hij zal er nog eens goed naar kijken. Bij een boer verderop ziet de taxusheg er slecht uit, maar dat
is door kwekerij Janssen (vm. Heurkens) uit Beers onderzocht en dat schijnt een ziekte te zijn.
Hij heeft mooie Liriodendrons gekweekt, maar weet niet wat ermee te doen. Er is eigenlijk geen plaats
meer.
Vroeger en nu.
Hij heeft de oude moestuin en hoogstamfruitboomgaard nog meegemaakt. Doordat deze was
beschadigd in de oorlog werd er een fruitboomgaard aangelegd op het perceel achter (ten zuidoosten
van ) de oude taxushaag. Maar later bracht dat te weinig op en kreeg je zelfs subsidie als je het rooide.
Toen is er jammer genoeg weer bouwland van gemaakt. Er zijn toch al teveel bomen gerooid voor de
boeren (vooral in de ruilverkaveling). Anisetus is dan wel boer, maar van hem zouden er veel meer
bomen mogen blijven staan. Dat is toch mooi en geld is ook niet alles.
De oude moestuin weet hij ook nog, met in het midden een prieel met een treur-es, met banken voor
de fraters en de studenten. Het vreemde is, dat nu het jongvee in de wei altijd precies op de plek van
de voormalige treur-es gaat liggen.
In de perken aan de muurkant stond rood fruit, aan de andere kant sla en andere groenten en platglas.
Omdat dit stuk in de zestiger jaren zelfs te klein was, is ook een groot deel van de kalverwei moestuin
geworden. Nu is daar nog een klein stukje van.
Rapport.
Naar aanleiding van mijn rapport meende hij zich nog iets te herinneren over de Maasheggen. Die
waren niet alleen afrastering, maar ook om de ijsschotsen tegen te houden en te breken als het na de
winter weer begon te dooien. Zeker toen er nog geen dijken waren. En de Maas was erg grillig.
Knelpunten en wensen.
Hij mag niet meer met de trekker naar “de stort” om snoeihout af te voeren, alleen met personenauto
met aanhanger. Voor zo‟n grote tuin! En elders moet hij op de weegbrug en betalen. De gemeente zou
wel eens wat terug kunnen doen door ontheffing hiervoor te verlenen.
Hij wil de tuin echt wel graag behouden, maar de voorstellen die van Wijnhoven deed, zouden grote
kosten meebrengen. En dat geld is er niet. Op voorstel van Anisetus zijn er nu ook posten uit het IBNonderhoud gehaald die volgens hem te duur zijn en hij evt. wel zelf doet.
Hij vindt het wel vreemd, dat er zo veel geld naar de Maasheggen gaat. Je kunt de kloostertuin toch
niet laten verloederen? Dat zou een geheel moeten zijn.
Opvolging.
Vroeger waren er steeds opvolgers maar nu niet meer. En je moet iemand met hart en ziel vinden. Het
is toch al minder geworden. Eerst waren er ook nog de vele prachtige bloemen van Piet.
Vrijwilligers.
Er zijn een paar keer vrijwilligers geweest, maar dat was toch lastig. Kwamen ze om 9 uur, wilden ze
om 10 uur aan de koffie. Of ze bleven ineens weg. Anisetus begint om 8 uur en is gewend stipt te
werken.
Geld.
Betreurt de schaalvergroting in de maatschappij en dat alles alleen om geld gaat. Op de
kloosterboerderij was op een gegeven moment 150 stuks vee. Helemaal niet nodig, maar je moest mee.
En vanwege de grote roestvrij stalen tankwagens, die niet onder het Poortgebouw doorkonden, moest
de boerderij naar buiten de muren. Overigens voorkwam dit wel net op tijd een woonbestemming op
het perceel naast het klooster. Want om een klooster moet land liggen. In Ter Apel hebben ze de grond
te snel verkocht. Voor het geld. En nu hebben ze niets meer.
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dhr. Gerard Bögemann, onderzoeksassistent Radboud Universiteit (afd. Experimentele
Botanische Ecologie, faculteit Biologie);
6 mei 2009, telefonisch gesprek
Aanleiding om Gerard te bellen was meerledig. In het verleden heeft de toenmalige KUN ook
onderzoek gedaan naar de natuur o.a. in het Maasheggenlandschap. Het ecologisch belang van de
Maasheggen is er nog steeds, en de relatie tussen het klooster en het landschap ook qua soortenrijke
vegetaties, de relatie cultuurhistorie en natuurhistorie. Het mogelijk belang van verder onderzoek in de
tuinen, draagvlak vergroten voor de kloostertuinen en de band versterken van binnen en buiten.
De pagina‟s op de website van genoemde afdeling gaan over Landschap & Natuur Nijmegen, en
Gerard is de hoofdauteur
Hij is onderzoeksassistent en geeft o.a. een cursus Biodiversiteit en Ecologie, woont in Sambeek en
kent het klooster van wandel- en fietstochten.
Zijn afdeling doet alleen fundamenteel onderzoek. Voor meer praktijkgericht onderzoek is geen
budget (meer). Dat wordt tegenwoordig gedaan door kleine aan de RU gelieerde bureaus als Stichting
Bargerveen en Live Co-op.
Gerard is als persoon wel geïnteresseerd. Hij adviseerde om ook Fons Reijerse te benaderen: ex
huisarts uit Boxmeer, medeschrijver van Flora van Nijmegen, actief lid IVN Maasvallei; bekend met
Maasheggen en project Oeffeltse Raam. Deze is ook bekend als onderzoeker naar en schrijver van
“Wilde planten in een kloostertuin”, een artikel in de Sint Aegten Kroniek dec. ‟99 (op verzoek van de
Tuincommissie), zie deel 1.
De Flora van Nederland blijkt zeer interessant, maar ook erg gedetailleerd. Mogelijk is deze nog te
gebruiken bij verdere toekomstplannen voor de tuinen.

6.10.4 Libris Memorialis 2
Johannes de Vlam (1822-1906) hield een „memoriaal‟ bij van de volgens hem belangrijke feiten en
gebeurtenissen (1850 – 1876, Kruisherenarchief inventaris nr. 3).
Hieronder heb ik, voor zover leesbaar, overgenomen zijn aantekeningen betreffende de
tuinactiviteiten. Hierin staat ook veel over de beplanting:
“1850
zuidwaarts van de schuur van den bouwhof de kamer…zijn gekapt 4 canada‟s boomen, en hetzelfde
jaar geplant 5 eiken en 4 beukeboomen.
Op den kerkpad bij het maaspoortje tusschen de Italianen geplant en beukeboomen; de Italianen zijn
geplant in 1841, tijdens SWG (Gielen-AM). De Italianen en Iebenboomen buiten de groote poort
alsmede de dennen en lariksen langs de muur zuidelijk zijn gepoot in 18 feb. tijdens mijn assistentie te
Diest.
1851
In december 16 eiken gekapt voor een nieuwe toren
1852
Langs of op den Kerkedijk op bijderzijde west van klooster gepoot 14 Italianen en 14 esdoorne en
esseboomen.
Door hevige storm in een oogenblik 500 pannen en 18 boomen omvergewaait en in stukken.
…
De plataanboom in het pandhof is in 1834, toen 4 jaren oud, geplant door SWGielen.
Het latwerk in den tuin tegen het bouwhuis en smishuisje geslagen….De druivenrangen aldaar
geplant.
1853
Op 3 Koningendag droeg hier in den moestuin tegen de muur een Meyroosboom 77 volkomen
bloemen toch stierf in Mei.
1854
De bleek aangelegt, dat vroeger moestuin was, met een regenput, ligt vast van het Maasstuk die het
water ontvangt door ene riool komende uit de ijzere goot van den nieuwen bron, de riool ligt 2 voet
diep onder den peer en slingertuin, de put kan 54 tonnen water inhouden
Gekapt 4 stuks eikeboomen en…..en heesterbesch.
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De aardappelkelder en de schuur gemaakt. Het latwerk tegen zomerrefter en nieuwen bouw geslagen
en de fruitboomen geplant en de beukenheg en treuresch om de bleek en bij de hofdeur geplant, en de
doorneheg voor den boomgaard veredelt.
Een afschrift d 17 maart 1852 om boomen te mogen planten op publieke wegen hier …..
Het hakhout verpacht ad f 900,15
1855
De taxusheg langs den slingerpad vischvijver en kippeveld geplant, vroeger doorne en oude gesletene
beuken.
Het kippeveld groot circa 14 roeden bestaande in hakhout en eenige heestergewaschen uitgeroeid, in
April beplant met 1 mud aardappelen.
Den Abeelboom tegenover den put bij den Winterrefter geplant toen 8 jaren oud
1856
Door den Doedenberg (nieuwbosch) laanen gekapt.
1857
In het kippeveld groot 14 roeden geplant jonge boomen ter voorteling van jonge fruitboomen hetzelve
opgehoogt met er een vijver te maken.
1858
De nieuwe muur langs de kweekerij van fruitboomen gezet en in den Herfst achter het pesthuisje.
De moestuin vergroot met er 14 roeden 10 ellen van den boerentuin bij te leggen en scheiding door
eene nieuwe muur.
De aspersien bedden aangelegt en de oude muur gerepareerd zuidelijk van de moestuin.
Een vischnet of zegen aangekocht lang 32 vadem en 14 voet diep 52 gulen uit de visch betaald.
De vischvijvers tweemaal uitgediept, bezaait met ….en hooijzaad eens gehooijd. Al de putten een
halve el verdiept.
1859
Langs de lange of groote visvijver 9 denne fijne boomen geroeid die in 1796 geplant waren.
1860
Deze winter….op de rabatten in de moestuin geplant
20 kerstenboomen (of s en ringel-s ? -AM)
20 pruimboomen
14 peerenboomen
14 pruimboomen (andere?-AM)
2 appelboomen
Langs den vijver gekapt 10 fijne mastboomen en geplant taxis, jeniperus, hulst en ceder.”
Vanaf 1861 wordt de tekst steeds onleesbaarder, jaren vallen weg en dan een vermelding dat volgende
jaren apart zijn terug te vinden in archiv Ll no 158 en 160
Dan wordt het door anderen overgenomen, zoals in 1925 de overstroming door Ch. Emond.
Vervolgens 1930-1939 niet meer bijgehouden, dan tot 1944 in het Latijn.
Tenslotte nog een gedetailleerde notitie van de aanplant in de moestuin:
“1944
Januari. In de moestuin 54 nieuwe appelbomen geplat van de volgende soorten
12 Maij Queen op IV (onderstam-AM), 11 Schonen van Nordhausen op IX , 4 Laxton‟s Superb op IX,
4 James Grieve op IV, 6 Jonathan op IV, 6 Allington Pipping op IV, Ellisons Orange op IX, 6 Cox
Oranje op IX
Tevens 25 nieuwe perenbomen: 7 Bonne Louise d‟Avranches op kwee, 7 Comtesse de Paris op kwee,
7 Conference op kwee, 7 Precose de Trevoux op kwee, 7 Beurre Alexandre Lucas op kwee.
….In de boomgaard is ook een jonge notenboom geplant…………
Mei. Kerk uitgebrand!”

6.11 Dankwoord.
Graag wil ik hier iedereen, met wie ik gesprekken heb gevoerd over de Kloostertuinen en deze
opdracht, bedanken voor hun tijd, moeite en inspirerende gedachten.
Alsook een aantal medewerkers van de Gemeente Cuijk, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het BHIC
en anderen, voor hun medewerking en informatie.
Dan Petry voor zijn enorme inzet, liefde en geduld. Mijn moeder, die nu zere duimen heeft. Mijn
collega‟s op het UMC-St.Radboud voor hun loyaliteit. En mijn groepsgenoten en docenten, die mij
een nieuwe wereld inleiden.
35

