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Terug naar de bron 

Huize Lidwina is na de gevechten van 1944 een van de weinige historische complexen in Schij n-

del en sinds 1993 een gemeentelijk monument. Als het komt leeg te staan, is sloop niet aan de 

orde, maar wie weet een oplossing voor een oud ziekenhuis van honderd meter lang?  Bouw-

vereniging Huis & Erf uit Schijndel neemt het initiatief om het complex met aanliggend ter rein 

nieuw leven in te blazen. Architectenbureau VVKH uit Leiden laat zien hoe hier een woo n-

buurtje kan ontstaan uit een combinatie van herbestemming en nieu wbouw. Vanuit die visie 

begint de bouw na een langdurige periode van leegstand en planvorming. De h erbestemming 

gaat gepaard met het opruimen van alles wat er de afgelopen zeventig jaar aan het ziekenhuis 

is verbouwd en aangebouwd. Het complex wordt tot de kern afgepeld, maar niet in de oo r-

spronkelijke staat teruggebracht. De hoofdingang ligt nu aan de voormalige achterzijde. Het 

team van opdrachtgever, architect en aannemer weet in een economisch lastige tijd de kwal i-

teit op peil te houden. Waarschijnlijk staat Huize Lidwina er inmiddels beter bij dan tijdens de 

oplevering in 1933. 

http://www.vvkharchitecten.nl/site2006/


2 

 www.arch-lokaal.nl / www.kcwc.nl  

 

 

Opgave, opdrachtgever 

Huize Lidwina is in de jaren dertig door de Congregatie Eerwaarde Zusters van Liefde gebouwd 

als een combinatie van ziekenhuis, zusterhuis, pension en kapel. De oude functies van Huize 

Lidwina verdwijnen geleidelijk: al in de jaren zestig komt een eind aa n het gebruik als zieken-

huis, omdat niet aan moderne eisen valt te voldoen. Een deel van Lidwina wordt omgebouwd 

tot verzorgingshuis. De teruggang van het aantal religieuzen leidt in 1994 tot vertrek van de 

congregatie uit Huize Lidwina. Tenslotte, in 2000, valt ook het verzorgingshuis niet te handha-

ven. Op dat moment koopt de gemeente Huize Lidwina en wordt daarmee probleemeigenaar. 

De gemeente weet het lege gebouw nog een tijdje te verhuren aan een uitzendbureau voor 

werknemers uit Polen, maar dat is geen echte oplossing. 

Bouwvereniging Huis & Erf raakt betrokken, omdat de woningcorporatie na het vertrek van de 

zorgaanbieder de aangrenzende aanleunwoningen overneemt. Deze zijn pas in de jaren zeve n-

tig gebouwd, maar ze staan al op de nominatie om te worden gesloopt. De discussie gaat dan 

niet meer over de toekomst van Huize Lidwina alleen, maar over het hele kavel van de congr e-

gatie, inclusief de tuin en de aanleunwoningen. Om deze locatie opnieuw te kunnen ontwikk e-

len koopt de woningcorporatie ook de rest van het onroerend goed van de gemeente. Bij de 

start van de planvorming is de gemeente nog nauw betrokken. Het is steeds duidelijk dat de 

opbrengsten niet voldoende zullen zijn om de investeringen te dekken. Afgesproken wordt dat 

Huis & Erf de onrendabele investering tot een gebruikelijk niveau voor eigen rekening neemt. 

Wat er daarna nog aan ongedekte kosten overblijft (in totaal € 1,6 miljoen) zullen g emeente en 

woningcorporatie samen betalen.  

Na de selectie van de architect en van het stedenbouwkundige model komt de gemeente meer 

op afstand en is Huis & Erf de opdrachtgever. Bouwprojecten hebben soms te lijden onder per-

soneelswisselingen bij de opdrachtgever. Dat is hier niet aan de orde. Frank van Gulick, projec t-

leider vastgoedontwikkeling van Huis & Erf, is net zo’n constante factor als de architect.  

De architect 

Als in 2002 een architect moet worden gekozen, krijgen vier architectenbureaus uit verschille n-

de delen van het land een uitnodiging om te laten zien hoe zij de opgave zouden aanpakken. De 

keus valt op VVKH Architecten uit Leiden, een bureau dat onder meer bekend is geworden d oor 

het winnen van de Nationale Renovatieprijs in 1995. Zo gaan architecten Fons Verheijen en 

Wouter Fokkinga van VVKH in 2002 onderzoeken wat de opties zijn voor de locatie wanneer 

Huize Lidwina behouden blijft en de seniorenwoningen worden gesloopt. Er i s om te beginnen 

behoefte aan een stedenbouwkundig plan met een inpassing van nieuwbouw die recht doet 

aan het groene karakter van het plangebied. Nadat daarover is beslist en de Bouwvereniging 

het oude complex van de gemeente heeft overgenomen kan Fokkinga de plannen verder gaan 

uitwerken. 

Bouwteam 

Opdrachtgever en architect zijn het erover eens om in een vroeg stadium een bouwteam te 

vormen met een op dit terrein ervaren aannemer. Z ij kiezen daarvoor Nico de Bont, een bedrijf 

dat is gespecialiseerd in restauraties en herbestemmingen. Als de architect eerst het plan zou 

uitwerken en vervolgens verschillende aannemers zou vragen om een prijs te noemen, zou dat 

naar verwachting leiden tot tijdrovende onderhandelingen. Omdat vooraf niet duidelijk is wat 

er precies moet gebeuren, is een betrouwbare prijsopgave vooraf ook niet te maken. Deze i n-

schatting blijkt te kloppen. Inderdaad stuit de aannemer in het oude gebouw op allerlei onve r-

wachte problemen waarvoor alsnog een oplossing moet worden gevonden. De keus vo or wer-

ken in bouwteam biedt meer ruimte om bij het zoeken naar oplossingen behalve de prijs ook de 

gewenste kwaliteit te laten meespelen. Van Gulick: ‘ ik vind dat we een goede mix hebben g e-
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vonden. Zowel de architect als de aannemer waren op deze manier in staat een positieve bij-

drage te leveren. Belangrijk was ook de expertise van het personeel van Nico de Bont, bijvoo r-

beeld bij het herstellen van metselwerk.’  

De nieuwbouw op het terrein wordt eveneens in bouwteam uitgevoerd met bouwbedrijf H a-

zenberg. Omdat het door de kredietcrisis niet lukt voldoende woningen op voorhand te verko-

pen komt het project als geheel een jaar stil te liggen. Dan valt het besluit om toch door te 

zetten. 

Uitwerking 

De discussie over de uitgangspunten voor het terrein als geheel ga at onder meer over parkeer-

oplossingen. De verschillende stedenbouwkundige modellen worden voorgelegd aan de g e-

meenteraad en de buurt. Het programma voor de locatie moet naast gewone woningen ook 

combinaties van wonen en zorg omvatten. Binnen het oude ziekenhuis is het financieel niet 

haalbaar om zorgwoningen te bouwen. Daarom wordt de beoogde huisvesting voor ouderen 

met dementie in de nieuwbouw geprojecteerd. Ook dat loopt mis als het financi eringssysteem 

voor zorghuisvesting verandert. Omdat de gevolgen daarvan lastig te overzien zijn, wordt de 

zorgvoorziening geschrapt, op een moment dat het ontwerp vrijwel klaar is. Toch is niet al het 

voorbereidende werk voor niets geweest. Huis & Erf gebruikt de opgedane kennis inmiddels bij 

andere nieuwbouw van zorghuisvesting. 

De architect heeft eerder vastgesteld dat ook zelfstandige senioren niet goed in de oudbouw 

kunnen wonen omdat de toegankelijkheid niet optimaal is. De b eschikbare ruimte wordt het 

best gebruikt door het inbouwen van gewone woningen. Het bijzond ere karakter van dit com-

plex maakt dat het onderhoud na de verbouwing niet simpel zal zijn. Om het onderhoud in 

eigen hand te kunnen houden besluit Huis & Erf hier geen koopwoningen te maken. Er komen 

luxe huurappartementen. 

Oorspronkelijk ligt er achter het ziekenhuis een door de zusters bewoonde vleugel die aan de 

kapel is gebouwd. De ontwerpstudies van VVKH Architecten maken duidelijk dat het beter is om 

deze uitbouw te slopen. Door de herbestemming komt de hoofdontsluiting namelijk aan de 

kant van de kapel te liggen. Sloop van de zustervleugel maakt het mogelijk om bij de kapel een 

representatieve entree te maken. Door deze oplossing zullen bewoners de monumentale dub-

bele verbindingsgang met fraai getoogd metselwerk tussen kapel en hoofdgebouw dagelijks 

gaan gebruiken.  

Een andere forse ingreep zijn de nieuwe puien onder de spitsboogvensters in de kapel. Zo komt 

extra daglicht in de donkere ruimte, maar het gaat ten koste van de oorspronkelijke muurschi l-

deringen. Vaak is het lastig om de gemeentelijke monumentencommissie van dergelijke aanpas-

singen te overtuigen. In dit geval komt de weerstand uit de bevolking. Inwoners van Schij ndel 

verzetten zich en zoeken steun bij de gemeenteraad. Het gemeentebestuur vraagt om een o n-

afhankelijk oordeel aan de Stichting Monumentenhuis Brabant in Geertruidenberg. De rappor-

tage van deze externe deskundigen billijkt de ingrepen. Als later ook de rechter deze lijn volgt 

is de weg vrij om het pand aan te pakken.  

De voorstellen van VVKH Architecten zijn niet de eerste ingrepen in het pand. In de jaren tach-

tig waren aluminium kozijnen geplaatst die zo detoneren dat Huis & Erf en de architect het 

belangrijk vinden om ze te verwijderen en het gevelbeeld te herstellen. Er volgt overleg met 

verschillende leveranciers van aluminium kozijnen. Met de nadrukkelijke goedkeuring van de 

monumentencommissie valt de keus op een aluminium product dat het oorspronkelijke st alen 

profiel benadert.  

Behalve de kozijnen zijn er in de loop van de tijd uit praktische overwegingen meer veranderi n-

gen aangebracht die de oorspronkelijke architectuur aantasten. Kennelijk is daar ooit vergu n-
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ning voor gegeven. Nu is bijvoorbeeld veel tijd en geld nodig geweest om de uitgewassen grind-

luifels te herstellen of terug te plaatsen. Sommige elementen mogen juist ni et worden hersteld. 

Alle religieuze elementen in de kapel moesten worden verwijderd.  

Gebruik en beheer 

In de periode dat Huize Lidwina dienst doet als verzorgingshuis is ‘De Schaats’ gebouwd, een 

nieuwe recreatiezaal waar ook verenigingen uit de omgeving welkom zijn. Na sloop van dit deel 

van het verzorgingshuis blijft er behoefte aan een verenigingsruimte. Daar kan de kapel iets 

gaan betekenen. Bovendien ontstaat in Schijndel een plan voor ‘woonservicezones’ waarmee 

de gemeente ouderen wil helpen langer thuis te blijven wonen. In deze buurt verzorgt de stich-

ting Woonservice Boschweg de zone. Ook het steunpunt dat bij de zone hoort kan worden g e-

vestigd in de kapel van Huize Lidwina.  

De voormalige kapel wordt omgedoopt tot ‘Gasthuis’. Door de opknapbeurt en  de nieuwe puien 

is een mooie ruimte ontstaan die zich leent voor gebruik als café of restaurant, maar comme r-

ciële exploitatie is uitgesloten want ondernemers in de omgeving mogen niet worden ben a-

deeld. Een goed alternatief wordt gevonden via de stichting ‘Broodje Apart’. Dit leerwerkbedrijf 

voor jongeren met een handicap heeft in Schijndel onder meer een lunchroom. In samenwer-

king met Woonservice Boschweg gaan de jongeren van deze stichting ook aan de slag in de 

horeca van het Gasthuis. 

Al mag het Gasthuis niet concurreren, aanvaardbaar is wel dat er een ‘eetpunt’ komt waar een 

of twee keer per week een warme maaltijd wordt geserveerd. Dat werkt goed, maar door de 

beperkte openstelling heeft de professionele keuken geen optimaal rendement. Verder fu n-

geert het Gasthuis als buurtcentrum voor de filmclub, de yogalessen et cetera. Zolang de maat-

schappelijke opbrengsten centraal staan, is het geen probleem dat verhuur van het Gasthuis 

niet veel geld oplevert.  

Resultaat 

Er is het nodige veranderd aan de oorspronkelijke opzet van Huize Lidwina. Zo kwam de centra-

le ingang aan de voormalige achterzijde. Binnen het complex zijn functies verschoven en toege-

voegd. Toch oogt het resultaat authentiek. Terwijl vroeger praktische overwegingen de doorslag 

gaven bij aanpassingen aan het gebouw, heeft nu architectonische kwaliteit alle aandacht g e-

had. Inwoners van Schijndel herinneren zich het ziekenhuis als plek waar ooit kinderen ter we-

reld kwamen en ouderen stierven. Dat deel van het complex is inmiddels privégebied van de 

bewoners. De voormalige kapel heeft als Gasthuis opnieuw een functie voor de gemeenschap. 

Dankzij investeringen van bouwvereniging Huis & Erf blijft lokale geschiedenis herkenbaar.  Ook 

de herbestemming zelf is inmiddels geschiedenis, want de tijden zijn veranderd. Het is niet 

waarschijnlijk dat Huis & Erf in de toekomst opnieuw veel kan uittrekken voor een dergelijk 

project. Een herhaling zit er dus niet in, maar de opdrachtgever kan tevreden zijn. Projectleider 

Van Gulick: ‘Het is een mega-investering geweest voor de woningcorporatie, maar het heeft iets 

moois opgeleverd.’  

 

 

 


