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Groot Bijstervelt is herbestemd tot 
een hoogwaardig, levenloopbestendig 
woonzorgcomplex.

Voormalig
Montfortanenklooster
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Groot Bijstervelt
ondergaat transformatie
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Het voormalig Montfortanenklooster Groot Bijstervelt in Oirschot wordt door Restauratieaannemer Nico de 
Bont herbestemd tot een hoogwaardig, levensloopbestendig woonzorgcomplex. Zowel het tussenstuk aan de 
westkant als de vleugel aan de oostzijde van het Hoofdhuis behoorden niet tot het oorspronkelijke gebouw 
en hebben geen Rijksmonumentale status. In april 2018 is gestart met de sloop van deze gebouwen. De sloop 
betekent dat het gebouw weer zijn authentieke contouren terugkrijgt. In het najaar is men begonnen met de 
nieuwbouw. Inmiddels bevindt het project zich in de afrondende fase. 

Groot Bijstervelt • Oirschot
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Het hoofdgebouw van het klooster wordt 
volledig gerestaureerd. Dit monument 
biedt straks plaats aan 46 woningen voor 
ouderen die zware zorg nodig hebben en 
wooneenheden voor lichtere zorg. 
Daarnaast komt er circa 4.000 m2 aan 
nieuwbouw bij. Het Koetshuis, via een 

De afrondende 
werkzaamheden 
ondervinden hinder 
van de coronacrisis.

corridor verbonden met het 
hoofdgebouw, omvat 26 woningen voor 
senioren met een tijdelijke (intensieve) 
zorgbehoefte. Aan de achterzijde is het 
vrijstaande pand van De Residentie 
herrezen, dat 24 ruime appartementen 
omvat voor zelfstandig wonen. 

Authentieke 
contouren 
hersteld
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www.bogaerts-van-nuland.nl

Hersteld in oude glorie 

Bogaerts- van Nuland B.V. uit Ravenstein, een specialist in restauratiewerken voor leiendaken, is verantwoordelijk 
voor de leibedekking van het dak van voormalig Montfortanenklooster Groot Bijstervelt én de bijbehorende kapel. 
Alles gebeurt op ambachtelijke wijze zodat de prachtige authentieke uitstraling van het pand weer in oude glorie 
wordt hersteld.

“Het is echt nog een ambacht”, vertelt Bart Bogaerts, alweer de vierde generatie in het familiebedrijf dat al sinds 
1875 bestaat. O.a. ‘landmarks’ als de ‘Stevenskerk’ in Nijmegen en ‘de Nieuwe Kerk’ in Delft staan op de 
indrukwekkende referentielijst van Bogaerts- van Nuland. “Voor Groot Bijsterveld hebben we het hoofdgebouw 
voorzien van een nieuw leien dak, uitgevoerd met Samaca MH55 natuurleien (560 m2), afkomstig uit Spanje. Ook 
alle aanverwante loodgieterswerkzaamheden hebben we uitgevoerd, in totaal is er circa 5.000 kilo aan lood 
toegepast op het gebouw.” 

De kers op de taart
Momenteel is men bezig met de restauratie van het dak van de kapel. “Daarvoor gebruiken we de leibedekking die 
oorspronkelijk op het hoofdgebouw lag. Deze was nog in dermate goede staat dat we ze konden hergebruiken. Dat 
geeft de kapel meteen karakter. Nico de Bont heeft het timmerwerk verzorgd, wij maken het af met ons werk. We 
hebben het voorrecht altijd de kers op de taart te zijn.”
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De constructie van de nieuwe
panden bestaat uit een
breedplaatvloer en 
kalkzandsteenwanden,
met een gemetselde schil en
houten kappen.
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In bouwteam
Nico de Bont, gespecialiseerd in 
restauratie van monumenten en 
hedendaagse herbestemming, bundelt 
in dit project de krachten met 
Hazenberg Bouw, dat zich bezighoudt 
met de nieuwbouw. Beide bedrijven 
vallen onder de TBI groep. “We 
realiseren het project in bouwteam”, 
vertelt projectleider Bas Cremers.

De constructie
“De constructie van beide nieuwe 
gebouwen bestaat uit een 
breedplaatvloer en kalkzandsteen-
wanden, met een gemetselde schil en 
houten kappen. Verder is er gekozen 
voor een schuine dakconstructie met 
dakkapellen. De speelsheid in het 
gevelmetselwerk zorgt voor een 
authentieke uitstraling die past bij 
het monumentale hoofdgebouw.” De 
corridor, bestaande uit 2 lagen, fungeert 
straks als hoofdingang. 

In de orginele staat
Het hoofdgebouw omvat een souterrain, 
een beletage (de oorspronkelijke begane 
grond van het klooster) en 2 
verdiepingen. “Het souterrain ligt 
feitelijk verdiept onder het maaiveld. 

‘We hebben zo veel 
mogelijk in de orginele 

staat teruggebracht’

Bijzonder is dat de verschillende delen 
van het pand afkomstig zijn uit 
verschillende perioden; het middenstuk 
dateert uit 1772, terwijl de linker- en 
rechtervleugel terugvoeren tot begin 
19de eeuw. Straks vormt het qua 
inrichting een eenheid, we hebben 
zo veel mogelijk in de originele staat 
teruggebracht. De vloeren hebben we 
flink verstevigd met staal om de nieuwe 
vloerafwerking te kunnen dragen, dat 

had praktisch nogal wat voeten in de 
aarde.”

Corona-crisis
De herbestemming mag nu al een succes 
worden genoemd, ongetwijfeld mede 
dankzij het gebruik van de nieuwste 
technieken. De coronacrisis heeft helaas 
wel zijn weerslag op het project. “Het is 
lastig manoeuvreren, we bekijken per 
dag wat wel en niet kan. Als deadlines 
voor de gefaseerde oplevering hebben 
we 1 mei en 1 juni staan, maar het blijft 
spannend of we die gaan halen. We 
bedenken met het team creatieve 
oplossingen, passend binnen de 
richtlijnen.”

Beide nieuwe gebouwen zijn 
voorzien van een schuine 
dakconstructie met dakkapellen.
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 Thuis in verduurzaming van  

nieuwbouw en monumentale gebouwen 
 

voor meer informatie over onze betrokkenheid verwijzen wij u naar 
onze internetsite 

 
adres : Maarssenbroeksedijk 19b, 3542 DL  Utrecht 
telefoon : 06 – 294 280 26 
e-mail : info@feniksinstallatieadviseurs.nl 
internet : www.feniksinstallatieadviseurs.nl 

 

 

 

 

 

Duurzame installaties
 

Feniks Installatie-adviseurs uit Utrecht is in de arm 
genomen voor het ontwerp van de w- en e-instal-
laties bij Groot Bijstervelt. “Zeker bij monumentale 
gebouwen moet je vooral creatief zijn”, vertelt 
Harry Verkerk. “Je loopt tegen allerlei beperkingen 
aan, dus het is een uitdaging om te komen tot een 
installatieconcept waar de opdrachtgever gelukkig 
mee is, binnen het beschikbare budget. 

“De opdrachtgever vertrouwt erop dat wij 
zorgvuldig omgaan met haar geld en dat doen we 
dan ook. Het streven was om het complex zo 
duurzaam en energievriendelijk mogelijk te 
maken, gecombineerd met een comfortabel 
binnenklimaat. Mede daarom is gekozen voor 
hoogwaardig geïsoleerde binnengevels, isolerende 
beglazing en vloerverwarming in alle vertrekken. 
In het hoofdgebouw hebben we in een aantal hoog 
monumentale ruimten de oorspronkelijke 
radiatoren teruggeplaatst als sfeerbepalend 
element. De opdrachtgever had oorspronkelijk de 
ambitie om een EPC richting de 0 te realiseren. 
Voor de nieuwbouw komen we daar wel aan, maar 
voor het monumentale hoofdgebouw bleek 0,8 
(i.p.v 1,8 voor zorgfuncties) het maximaal haalbare. 
All-electric bleek te duur, daarom zijn uiteindelijk 
een WKO installatie én deels gasgestookte 
cv-ketels geïnstalleerd. Op het dak van beide 
nieuwbouwgedeelten komen verder ruim 260 
zonnepanelen.”

schilderwerken
beglazing 

totaalonderhoud

Nijverheidstraat 14  4143 HM Leerdam  |  tel.: 0345-614494  |  fax: 0345-611904
e-mail: info@vidoschilderwerken.nl  |  internet: www.vidoschilderwerken.nl

Ambachtelijk schilderwerk
 

Zowel De Residentie en De Oostvleugel als het 
hoofdgebouw zijn op vakkundige wijze voorzien 
van een lik verf door Vido Schilderwerken uit 
Leerdam. Daarnaast heeft de onderneming, 
gespecialiseerd in renovaties, beglazing 
aangebracht.

“Dankzij onze jarenlange samenwerking met Nico 
de Bont verloopt het allemaal heel soepel”, 
vertelt Gerrit Burggraaf van Vido Schilderwerken. 
In de beide nieuwgedeeltes heeft het bedrijf al het 
houtwerk geschilderd; daarnaast hebben zij in De 
Residentie de muurafwerking van de algemene 
ruimtes gedaan, en in De Oostvleugel de 
muurafwerking van de kamers. “Bij het 
hoofdgebouw hebben we al het voorkomende 
schilderwerk gedaan, evenals de beglazing; van 
monumentaal, gedeeltelijk zonwerend glas voor de 
buitengevels tot brandwerende beglazing 
binnen. We hebben veel research moeten doen om 
te bepalen met welk glas de gewenste hoge 
isolatiewaarde kon worden behaald, terwijl het 
tegelijkertijd goed moest passen bij het 
monumentale aanzien van het pand. Verder 
hebben we proeven uitgevoerd om te komen tot 
de perfecte kleur voor o.a. de spantenconstructie 
op zolder. Het middengedeelte van het hoofdge-
bouw is nog behoorlijk authentiek en beschikt over 
oude ornamentenplafonds. Daar konden onze 
vakmensen hun passie voor ambachtelijk 
schilderwerk helemaal in kwijt!”
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Wij zijn per direct op zoek naar jonge enthousiaste aankomend 
(constructie)tekenaars en projectleiders. Een leer-werk traject en interne opleiding 

behoren tot de mogelijkheden. Interesse? Bel of mail naar 0485-455364 of 
info@metaalbouw-vloet.nl

Stalen trappen
Het zijn mooie eyecatchers geworden, de twee grote stalen trappen in het hoofdgebouw van Groot Bijstervelt. Ze 
zijn vervaardigd door Metaalbouw Vloet uit Mill, een bekende naam in de wereld van staalconstructies. “We denken 
graag vanaf het begin actief mee in het ontwerp, daar ligt onze kracht”, vertelt Anton Sommers.

“De trappen bevinden zich aan de linker- en rechterkant van het hoofdgebouw. Beide trappen zijn geheel gemaakt 
van staal en hebben gezette baktreden. De hekwerken zijn om de constructie heen gebouwd. De traptreden zijn in 
de cellen gelast om het geheel zo stevig mogelijk te maken, om die reden zijn de baktreden ook gevuld met beton.”

Veiligheid voorop
Metaalbouw Vloet beschikt over een eigen productieruimte van 4.200 m2 waar alle producten worden gemaakt, 
zo ook deze twee trappen. “De trappen zijn opgedeeld per verdieping zodat de montage ter plekke op een veilige 
manier kon plaatsvinden. Met behulp van een autokraan zijn de verschillende trapdelen naar het gebouw gebracht, 
waarna deze met karretjes horizontaal het gebouw in zijn gereden. Met een elektrische takel hebben we ze vervol-
gens omhoog gehesen en gemonteerd.”

Trots
“Een trap maken vanaf een tekening kan iedereen. Het vergt veel meer om een trap op maat te vervaardigen die 
perfect past binnen de bestaande bouw en die schadevrij gemonteerd kan worden. Dat gaat ons als specialist goed 
af en daar zijn we trots op.”

Het hoofdgebouw is 
volledig gerestaureerd.
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Opdrachtgever
VB2 Vastgoed, Oirschot/Groot 
Bijstervelt

Architect
Hylkema Erfgoed Advies en Ontwerp, 
Utrecht

Adviseur
Feniks installatie-adviseurs, Utrecht
 
Hoofdaannemer
Nico de Bont, Vught (monumentaal 
hoofdgebouw)

Hoofdaannemer
Hazenberg, Vught (nieuwbouw)

Leidekkers- en loodgieterswerk
Bogaerts van Nuland, Ravenstein 

Schilderwerk
Vido Schilders, Leerdam

Metaalbouw
Metaalbouw Vloet, Mill

Dakbedekking
Van Hoek Dakdebekkingen, Heeze

Afbouw
NAS, Geffen

Bouwprogramma
Restauratie hoofdgebouw en realisatie 
twee nieuwbouw gedeelten

Bouwperiode
April 2018 - juni 2020

Bruto vloeroppervlakte
8.000  m2 (inclusief 4.000 m2 

nieuwbouw) 

In het hoofdgebouw zijn 
authentieke elementen zo 
veel mogelijk behouden.
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