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De Missionarissen van het Heilig Hart is één van 
de bekendste kloostercongregaties van Tilburg. 
De officiële naam is Missionarii Sacratissimi Cordis 
Jesu, in Tilburg beter bekend als de ‘Rooi Harten’. 

De paters van de Rooi Harten hielden zich bezig 
met de missie in Melanesië en Micronesië, 
Brazilië, Nederlands-Indië en de Filippijnen.

De congregatie is in 1854 gesticht door de 
Franse kapelaan Jules Chevalier in Issoudun. 
In 1882 vestigden zij zich in Tilburg; eerst aan 
het  Wilhelminapark en in 1890 werd het imposante 
Missiehuis aan de Bredaseweg, een ontwerp 
van Hubert de Beer, in gebruik genomen.

Het monumentale hoofdgebouw is nog steeds 
in een prachtige authentieke staat. Achter de 
kloostermuur ligt een serene, bijna mysterieuze 
kloostertuin. 

'PRACHTIGE 
VERSTILDE PLEK 

IN DE STAD'
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We werden meteen getroffen door deze prachtige verstilde plek in 
de stad. Die sfeer wilden we behouden bij het ontwerp van nieuwe 
woningen in de kloostertuin. Enkele aspecten zoals de tuin, de 3 
monumentale bomen, de kloostermuur en de intieme begraafplaats 
zijn behouden en betrokken bij het ontwerp van het kleinschalige 
wooncomplex. De 3 beuken werden onlangs nog uitgeroepen tot 
'Mooiste boom van Tilburg'. 

Ook de oude drukkerij is behouden en is nu een exclusief woonhuis. 
De boederij is via een CPO-project omgevormd tot 5 woningen. 
De voormalige kapel kreeg een nieuwe bestemming als ruimte voor 
evenementen, muziek en theather. Het hoofdgebouw van het klooster 
biedt plaats aan studentenwoningen, kantoren en een restaurant.

'ENKELE UNIEKE 
ONDERDELEN 
WILDEN WE 
BEHOUDEN'
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Theo van Esch van DAT architecten 

legt uit hoe DAT, i.s.m. Karres+Brands 

landschapsarchitecten, tot het ontwerp is 

gekomen. Moderne ééngezinswoningen die 

op een dusdanige manier ontworpen zijn 

dat deze goed combineren met de reeds 

aanwezige 19e eeuwse bebouwing. 

Hoe begin je aan deze uitdagende opgave?

We gingen eerst op zoek naar een goed 

conceptueel uitgangspunt. Dat hebben we  

gezocht, en gevonden, in de geschiedenis 

van de bestaande gebouwen. 

Wat is hier uitgekomen als concept?

Het uiteindelijke concept is geïnspireerd op 

de wijze waarop kloostercomplexen in de 

loop van de eeuwen zijn ontstaan. Kloosters 

werden steeds groter en moesten telkens 

uitbreiden, waardoor nieuwe binnenplaatsen 

en tuinen ontstonden die voor de aansluiting 

van oude en nieuwe gebouwen zorgden. 

Hoe vertaalt zich dit in het plan?

De nieuwe bebouwing creëert een aantal 

omzoomde gebieden die elk hun eigen 

betekenis hebben en waarin 'oud' en 'nieuw' 

bij elkaar gebracht worden. De ommuring 

van het terrein is daarbij een belangrijk 

element dat het geheel omarmt. Er ontstaan 

vijf stedenbouwkundige ruimtes die elk door 

zowel oude als nieuwe bebouwing omringd 

zijn.

Hoe is het uiteindelijke resultaat?

Een bijzondere woonwijk met behoud van de 

unieke sfeer en met een eigen identiteit. Alle 

gebouwen hebben één ding gemeen: op elke 

plek op het terrein zie je de nieuwe bebouwing 

in combinatie met de oude bebouwing. Dit 

was voor ons een essentieel aspect omdat 

je op deze manier overal ervaart dat je je op 

een historische plek bevindt.

'WE BASEERDEN ONS 
OP HET ONTSTAAN VAN 
KLOOSTERCOMPLEXEN'
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'EEN BALANS TUSSEN 
OUD EN NIEUW EN 

LANGE ZICHTLIJNEN'

OUDE GEBOUWEN

NIEUWE GEBOUWEN

GROEN

ZICHTLIJNEN

OUDE KLOOSTERMUUR
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ARCHITECTUUR
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Bij de architectonische uitwerking zijn we uitgegaan 
van een zeer ingetogen beeld. Typologische 
verschillen zijn op een bescheiden wijze zichtbaar. 
Elke buitenruimte is omsloten door een samen-
hangende architectuur. 

Om rust in het beeld te realiseren zijn bij alle ramen 
de draaiende delen verborgen achter speciaal 
voor het project ontwikkelde roosters. Luifels zijn 
uitermate dun uitgewerkt. Details in het metselwerk 
geven een verfijning van de stedenbouwkundige 
maatvoering. Bescheiden  kleurgebruik ondersteunt 
de terughoudendheid van de nieuwbouw ten 
opzichte van de oude bebouwing.

Het geheel levert een ingetogen architectuur op 
met subtiele details.

'INGETOGEN 
ARCHITECTUUR MET 
SUBTIELE DETAILS'
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Tjeerd de Kort en Milco Haans van opdrachtgever Van 
der Weegen over de samenwerking met DAT voor het 
project Rooi Harten.

Waarom deze locatie?
Toen bekend was dat de missionarissen van het Heilig 
Hart voornemens waren om deze plek te verlaten hebben 
wij direct interesse getoond. De voormalige kloostertuin 
was, en is, een prachtige groene plek. De monumentale 
bebouwing en bomen maken de locatie een fijne plek 
om te wonen.

Hoe is het tot een samenwerking met DAT gekomen?
Van der Weegen en DAT hadden reeds eerder 
samengewerkt. Eén van deze projecten is het  Gotenpark 
in Tilburg, waarvoor DAT en Van der Weegen samen 
het winnende prijsvraagontwerp maakten. Dit plan 
vormde een goede referentie voor de ontwikkeling van 
het plan Rooi Harten. Een vervolg op deze succesvolle 
samenwerking was dan ook een logische stap.

Wat waren belangrijke aspecten tijdens de 
ontwerpfase? 
Het rijksmonumentale hoofdgebouw, de (monumentale) 
bomen, de kloostermuur en de begraafplaats van 
de paters zijn belangrijke elementen die opnieuw zijn 
ingepast in het plan. Daarnaast was het behoud van 
een aantal niet-monumentale gebouwen op het terrein, 
waaronder een aantal voormalige stallen en drukkerij, 
een belangrijke randvoorwaarde.

Hoe was de samenwerking met DAT?
Het plan heeft om diverse redenen een lange aanlooptijd 
gehad. Ook de visie op hoe het wonen is aan 
veranderingen onderhevig geweest. Het plan is een paar 
keer terug naar de tekentafel geweest, maar is mede 
door de prettige samenwerking met DAT, steeds op 

constructieve wijze bijgesteld aan de voortschrijdende 
inzichten.

Wat spreekt jullie aan in de architectuur? 
De ingetogen vormgeving en het kleur- en
materiaalgebruik met respect voor de aanwezige 
bebouwing en het groen op het terrein. Ondanks dat 
er ruim 50 woningen in de kloostertuin zijn gerealiseerd 
voel je overal de ruimte in het plan.

Hoe is het eindresultaat? 

Wij zijn heel trots op het eindresultaat. Gezien de eerdere 
samenwerking en referentie van het Gotenopark hadden 
we een duidelijk beeld voor ogen. Ondanks een goede 
referentie verlangt elke locatie, en deze in het bijzonder, 
een specifieke aanpak en invulling. En die is wat ons 
betreft bijzonder goed geslaagd bij dit project. 

Zouden  jullie hier zelf willen wonen?
Jazeker,  en dat doen we inmiddels beide naar volle 
tevredenheid. De één in een nieuwbouwwoning, de 
ander in een voormalige stal, maar alletwee met een 
prachtig zicht op het missiehuis.   

'VERVOLG 
SUCCESVOLLE

SAMENWERKING'

Wat maakt dit project uniek?
Niet alleen de aanwezigheid van 
de monumentale bebouwing en 
de oude bomen maakt dit project 
uniek. Door de betrokkenheid 
van de voormalige bewoners, de 
missionarissen  van het Heilig Hart, 
kwam het verleden tot leven en 
groeide het besef dat aan deze 
historische plek op gepaste wijze 
een nieuwe toekomst moest worden 
gegeven. 

Tjeerd de Kort

Milco Haans
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ZICHTLIJNEN 
VERSTERKEN DE 
RUIMTELIJKHEID'
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Het is niet alleen ons doel om aan de eisen 

van de opdrachtgever te voldoen maar ook 

de wensen van de uiteindelijke gebruikers 

te integreren. Altijd fijn om te horen dat we 

daarin geslaagd zijn. Miriam woont sinds juni 

2015 samen met haar man, kinderen én kat 

in hun woning in Het Rooi Harten park.

Hoe is het om hier te wonen?

Wonen in Tilburg is erg fijn, er wordt veel 

georganiseerd en er valt altijd wat te beleven. 

Toch wonen we hier in de Rooi Harten heerlijk 

rustig met een prachtig uitzicht en veel groen. 

Het huis is zo ontworpen dat er een prachtig 

uitzicht is vanuit onze woning, hier genieten 

we elke dag van.

Dus, een fijne locatie om te wonen?

Absoluut, het is hier erg mooi en rustig en 

toch is de stad op loopafstand. Als je binnen 

de muren van de Rooi Harten komt is het 

stadsgevoel weg en kom je terecht in een 

oase van rust. 

 

Hadden jullie inspraak tijdens het 

bouwproces?

Voor de binnenkant van de woning en de 

afwerking is er zeker rekening gehouden met 

onze wensen. Wij zijn tenslotte degene die 

in de woning wonen, dus het was erg fijn om 

hier ook inspraak in te hebben.

En nu jullie er wonen, tevreden?

We zijn erg tevreden met het eindresultaat 

en de woning! En wie wil er nu niet wonen 

in de mooiste binnentuin van Tilburg met de 

stad en het station lekker dichtbij en ook nog 

eens hele fijne buren!

Dan wil je hier vast nooit meer weg?

Haha, je weet natuurlijk nooit maar voorlopig 

zeker nog niet.

'MOOI, RUSTIG ÉN 
DICHT BIJ DE STAD'
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KUNSTPROJECT
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'VERSTEEND 
VERLEDEN'

Ook de monumentale kloostermuur werd 
gerestaureerd. Een gat dat zich in deze 
muur bevond werd op creatieve wijze 
opgevuld met een prachtig werk van 
beeldend kunstenaar Annet Vermeulen. 
Gluren door een gat in de muur. Annet 
vertelt wat er achter zit… 

Het gat maakte me nieuwsgrierig en 
daarom ging ik op onderzoek uit. Het 
heeft geleid tot het idee ‘Versteend 
verleden’.  Met dit project wil ik graag 
het verhaal vertellen van de voormalige 
bewoners achter de muur. 

Vroeger woonden en werkten achter 
de muur paters, broeders en studenten 
van de Rooi Harten. Doordat het terrein 
ommuurd was, kon je niet zien wat er zich 
afspeelde. Nu zit er een gat in de muur, 
maar is het kloosterleven verdwenen en 
heeft het terrein een nieuwe bestemming 
gekregen. 

Om het verleden te laten voortleven wilde 
ik beelden van het vroegere kloosterleven 
laten zien. Dat heb ik gedaan door het 
gat met zelfgemaakte holle stenen op te 
vullen. De stenen zijn bekleed met prints 
van het kloosterleven. 

Als je door de stenen door het gat kijkt zie 
je zowel de print aan de binnenkant van 
de stenen als ook het huidige leven achter 
de muur. Zo ontstaat een dialoog tussen 
moderne kunst, oude architectuur en het 
nieuwe leven. De stenen zijn van witte 
klei en ingebakken blauwe fotoprints.

Het project is gefinancierd door 
crowdfunding. De missionarissen, Van 
der Weegen, buurtbewoners, familie, 
vrienden en vele anderen droegen hun 
steentje bij door geld te doneren.
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wat@datarchitecten.nl
www.datarchitecten.nl


