Even voorstellen:
Bureau Hager & Huigens
Bureau Hager & Huigens is een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur dat
in de zomer van 2010 ontstaan is uit bureau Hager en bureau Huigens. Samen
vertegenwoordigen we zestig jaar ervaring op het gebied van het ontwikkelen
van plannen voor de buitenruimte. Eén van de plannen waarbij we de afgelopen
jaren bij betrokken zijn geweest is de terreininrichting van Sancta Monica.
Het maken van een terreinontwerp voor het gebied rondom het voormalige
klooster was een opdracht met een bijzonder karakter. Zo is er een aantal
factoren van invloed op de omgeving die je niet vaak aantreft. In de eerste plaats
natuurlijk het voormalige klooster zelf. De invloed van het gebouw met zijn
karakteristieke stijlelementen op de directe omgeving is beeldbepalend.
Daarnaast waren er voor een tuinarchitect ”cadeautjes” in de vorm van prachtige
oude bomen, waterpartijen en prachtige bosschages. Het omringende
kleinschalige landschap ten oosten van Esch vormt daarbij een schitterend decor.
De nieuwbouwwoningen in de kloostertuin sluiten mooi aan op sfeer van het
monumentale klooster. Door de plaatsing van de gebouwen is een binnenruimte
ontstaan die sterk doet denken aan een hofje.
Niet alleen de aanwezige bebouwing is van functie verandert, ook de inrichting
van het terrein zal moeten worden afgestemd op diverse nieuwe functies zoals
parkeren, waterberging, zitgelegenheden e.d. Bij het ontwikkelen van het plan is
een belangrijk uitgangspunt geweest om de sfeer van de tuin en de
kenmerkende, waardevolle elementen zoveel mogelijk te integreren. Er is zeer
zorgvuldig gekeken naar het handhaven van de oude bomen en oude relicten
vanuit de kloostertijd worden gehandhaafd. Een oude waslijn hoeft niet te
verdwijnen maar houdt zijn plaats in het geheel.
In het tuinontwerp is tevens voortgeborduurd op het bospark. Aansluitend aan
de bebouwing is de vormgeving nog rechtlijnig. Verder van de bebouwing
verwijderd wordt de vormentaal meer organisch van karakter. Voor de bewoners
is het daarbij van belang dat de tuin op diverse manieren kan worden beleefd. Je
kan er rust en privacy vinden, maar er is ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten
of gemeenschappelijke activiteiten te ondernemen.
Zo hebben we gezocht om, met respect voor de historie, een
omgeving te ontwerpen die aan de ene kant uitnodigt om
doorheen te lopen en aan de andere kant de rust biedt om in
te verblijven.
Momenteel zijn we de plannen verder aan het uitwerken en
verheugen ons al op de realisatie van de tuin. Natuurlijk
hopen we dat de toekomstige bewoners net zo zullen
genieten van hun woning als van de omringende
kloostertuin!
Tekst Sietse Hager

Sietse Hager

Voortgang bouw
Het eind van 2010
stond met name in
het kader van sloopwerkzaamheden. In
2011 zal de opbouw
centraal staan. Afgelopen maand is er
gewerkt
aan
de
fundering van de hofen tuinwoningen. Op
de foto’s is dit
duidelijk zichtbaar. In
het
klooster
zijn
diverse constructieve
voorzieningen
gemaakt en worden
momenteel de dakkapellen vervangen.
In de kapel ligt de
eerste verdiepingsvloer er al in.
De foto’s van de
bouw kun je tevens in
het groot bekijken op
de website onder
“fotoalbum” in het
hoofdmenu. Tijdens
de bouw zullen hier
telkens nieuwe foto’s
worden geplaatst.

Het project Sancta Monica waarborgt
het behoud van het monumentale
klooster en de kloostertuin. In dit
kader wordt het project Sancta
Monica mede financieel ondersteund
door de Provincie Noord-Brabant.

Sancta Monica is een ontwikkeling van Cornelis Huygens
Projectontwikkeling in samenwerking met woonstichting
Woonwijze en de gemeente Haaren.
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www.sanctamonica.nl

