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Huize Assisië in Biezenmortel (Udenhout) 
werd in 1904 door de broeders Penitenten 
gesticht voor de verpleging en opvoeding 
van verstandelijk gehandicapte jongens. Veel 
ervaring hadden de broeders destijds nog niet 
in de psychiatrie, maar gaandeweg brachten 
zij de zorg op een professioneel niveau. 
Met zorg, opleiding en arbeid ontwikkelde 
Huize Assisië zich tot een samenleving in het 
klein. Verstandelijk gehandicapte kinderen 
groeiden er op tot volwassenen met een 
volwaardig leven, zover dat althans achter 
de muren van het complex mogelijk was. 
Verspreid over Nederland functioneerden tal 
van vergelijkbare gemeenschappen, die ieder 
een wereld op zich vormden. Tegenwoordig 
worden dergelijke instellingen als achterhaald 
beschouwd. In plaats van mensen met een 
handicap te isoleren uit de maatschappij, is 
het streven om ze juist in de maatschappij 
te integreren. Kleinschalige projecten van 
begeleid wonen zijn daar een voorbeeld van. 
De gated communities van de psychiatrische 
zorg hebben de hekken opengesteld en zijn 
leeggelopen. 

Vanwege de negatief gewaardeerde 
grootschaligheid en eenzijdigheid van de 
traditionele psychiatrische instellingen zijn 
hun positieve kwaliteiten onderbelicht geraakt. 
Doorgaans zijn de complexen opgebouwd 
als bijzondere buitenplaatsen, met een rijke 
parkaanleg en ensembles van paviljoens 
in een landschappelijke setting. In het 
ontwerp wordt de illusie van uitgestrektheid 
en vrije natuur op een beperkt grondgebied 
gerealiseerd. De entreelanen en de luxe 
parkaanleg doen soms aan vorstelijke 

buitenplaatsen denken. De ruimtelijke 
inrichting is afgestemd op rust, orde en 
overzicht. Van deze opzet werd een heilzame 
uitwerking op de psyche van de bewoners 
verwacht. In de beschermde en overzichtelijke 
omgeving van een buitenplaats zou het 
maatschappelijk functioneren getraind en in 
praktijk gebracht kunnen worden.

Na honderd jaar bestaat Huize Assisië 
nog steeds, hoeveel er ook werd gesloopt 
en gebouwd. Stichting Prisma, de huidige 
eigenaar, richt zich op ‘mensen met een 
handicap’, maar zag veel klanten naar 
de wijde omgeving verhuizen. Nu de 
grootscheepse integratie een feit is, is het 
moment aangebroken voor de ‘omgekeerde 
integratie’, het aantrekken van nieuwe 
functies op het terrein van het complex. Ooit 
was Huize Assisië een plek die door zijn 
ruimtelijke kwaliteiten optimale condities bood 
voor zorg en herstel. Het concept van een 
‘healing environment’ kan echter niet zomaar 
worden afgestoft. Veertig jaar lang verwaterde 
de ruimtelijke samenhang onder druk van 
veranderingen in de psychiatrie. Van een 
duidelijk ruimtelijk model is geen sprake meer. 
Pas wanneer duidelijk wordt gekozen wat 
Huize Assisië ruimtelijk en programmatisch wil 
zijn en kan worden, kunnen de voorwaarden 
ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Huize 
Assisië kan zich tot een buitenplaats van de 
21ste eeuw ontpoppen, waarin de traditie van 
het zorglandschap zich laat combineren met 
bijvoorbeeld woon- en werklandschappen of 
met proeftuinen van kunst, kennis en kunde. 

Het is de opgave om enerzijds de 
tekortkomingen en nieuwe potenties in beeld 
te krijgen en te ontwikkelen, en anderzijds 

ervoor te waken dat bestaande kwaliteiten en 
betekenissen niet uit het oog worden verloren. 
Het gaat om het ontdekken en in beeld 
brengen van zowel de marktwaarde als de 
meerwaarde van het complex in een proces 
van gestage transformatie. 

Dit onderzoek richt zich op de bestaande 
ruimtelijke kwaliteit van Assisië. De 
ontwikkelingsfases van het complex worden, 
op basis van archief- en literatuuronderzoek, 
beschreven en met behulp van kaarten 
geanalyseerd. Het resultaat is onder meer 
een beredeneerde waardering voor het 
complex, een bijdrage aan het onderzoeken 
van de mogelijkheden voor transformatie 
en vernieuwing. Met het oog op een vitale 
toekomst van Huize Assisië dienen de 
historische kennis en terreinanalyse in een 
vervolg ‘vertaald’ te worden in de vorm van 
kansen en randvoorwaarden. 

Huize Assisië: drie ruimtelijke concepten in 
een complex 
In de ontwikkeling van Huize Assisië zijn 
drie fases aan te wijzen waarin steeds een 
ander ruimtelijk concept voor de zorginstelling 
richtinggevend was voor uitbreidingen en 
veranderingen. Deze zijn als volgt te typeren: 

1. Huize Assisië als een bijzonder landgoed 
(1903-1960)
2. Huize Assisië als een bijzonder dorp (1960-
1980)
3. Huize Assisië als dorp met een gesaneerde 
kern (1980-2005)

Op het Brabantse landschap zijn als het ware 
drie lagen geschiedenis neergeslagen, waarbij 
uit al deze perioden bepaalde herinneringen 
zijn achtergebleven. De onderliggende en de 
opliggende lagen van de geschiedenis zorgen 
ervoor dat geen van de drie concepten in 
een gave vorm is te ervaren. De charme van 
de geleidelijke groei en verandering hebben 
Huize Assisië zijn eigen karakter gegeven. 
Tegelijk biedt het complex volop ruimte voor 
vernieuwing en het toevoegen van een vierde 
ruimtelijk concept, vooral omdat de oudere 
lagen sterk geërodeerd zijn en de nieuwste 
laag flinterdun is. 
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In Huize Assisië is een eeuw maatschappelijke 
geschiedenis terug te vinden.  Het complex 
is in sociaal en fysiek opzicht uniek, 
zeker in vergelijk tot het omliggende 
platteland. De dorpse kwaliteit van de 
kleine leefgemeenschappen buiten de 
hekken van de zorginsellng is door een 
veelheid aan oorzaken (variërend van TV en 
automobiliteit, tot suburbanisatie, ontzuiling 
en individualisering) verdwenen of staat onder 
druk. Een deel van die verloren kwaliteiten 
zijn, in een andere vorm, achter de hekken 
van Huize Assisië bewaard gebleven. De 
instelling koestert waarden die tegenwoordig 
schaars en buitengewoon in trek zijn. Hij heeft 
een sterke sociale identiteit, die gedeeltelijk 
is terug te vinden in de ruimtelijke structuur. 
In sociaal opzicht kan Huize Assisië een 
rol vervullen door zijn traditie van sociale 
cohesie. In fysiek opzicht heeft het complex 
de potentie om een nieuwe invulling te geven 
aan dorpse woonkwaliteit, kleinschaligheid en 
experimentele vormen van wonen, werken en 
ontspannen. 

Gezien de rijke sociale en maatschappelijke 
geschiedenis is een bezoek aan het huidige 
Huize Assisië echter teleurstellend. Veel van 
de ruimtelijke kwaliteiten uit het verleden zijn 
verdwenen zonder dat er nieuwe kwaliteiten 
voor terugkwamen. De sfeer wordt bepaald 
door een fragmentarisch landschap, 
verrommelde openbare ruimten en een 
onduidelijke inrichting en gebruik van de 
collectieve ruimten. Potenties genoeg, maar 

ze vragen om een invulling. De historische 
gelaagdheid is moeilijk in het complex te 
herkennen, hoewel elk van de drie fases uit 
de geschiedenis van Huize Assisië wel hun 
sporen hebben achtergelaten. Daarbij gaat het 
om het volgende:

Fase 1: Huize Assisië als bijzonder landgoed 
(1903-1960)
Van de monumentale parkaanleg, 
de grootschalige paviljoens en de 
verscheidenheid aan natuur- en 
landschapsbeleving uit de eerste helft van de 
twintigste eeuw zijn enkele restanten terug 
te vinden. Zo bleef de dominante noordzuid-
as bewaard. Hieraan staan de kapel, het 
administratiegebouw, de oude laagbouw 
aan de Nachtegaallaan en de imposante 
oude toegangsweg met bomenrijen. Ook de 
oorspronkelijke begrenzing van het terrein 
is te herkennen, aan de verhoogde omloop 
met bomenrijen (Eendengracht en in iets 
gewijzigde vorm de Hindenloop). 

Met name in de oostwest-richting verdween 
de samenhang uit de begintijd door sloop 
van de grote patiëntenpaviljoens en het 
geleidelijk bebouwen van de siertuin en 
andere open ruimten. Alleen twee hoge 
ronde boomgroepen aan weerszijden van 
het administratiegebouw herinneren aan 
de oorspronkelijke tuinaanleg. Van een 
relatie tussen natuur en architectuur – zo 
kenmerkend voor de fase van het landgoed 
- is geen sprake meer. De ruimte tussen de 
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gebouwen is volgebouwd of versnipperd. 

Fase 2: Huize Assisië als een bijzonder dorp 
(1960-1980)
De kleinschaligheid en informaliteit, zoals die 
bij Huize Assisië in de periode van drastische 
veranderingen in de psychiatrie hun intrede 
deden zijn nog steeds goed te herkennen. 
De dorpse woonbebouwing van amorfe 
laagbouwblokken is beeldbepalend voor het 
complex. Dat geldt met name voor de strook 
met woningbouw aan de oostzijde van het 
terrein (Paardendraf, Hindeloop, Kievitsvlucht, 
Vlindersteegje, Slakkengang). De dorpse 
kwaliteiten zijn ook zichtbaar in de centrale 
voorzieningen, zoals in de omloop achter de 
hoofdas (Berepoot en Eendengracht), waar de 
kwekerij, het winkelcentrum, postkantoor, de 
oude wasserij en het café zijn gelegen. 

Toch is de dorpse informaliteit en kleinschalige 
bebouwing niet het enige dat de periode 
van maatschappelijk engagement en 
kleinschaligheid in de zorg heeft opgeleverd. 
Gelijktijdig met de schaalverkleining van de 
gebouwen trad in Huize Assisië ook een 
schaalvergroting (en vergroving) van het hele 
zorglandschap op. Functies werden uit elkaar 
getrokken en over het terrein verdeeld, zonder 
dat er met een landschappelijk ontwerp 
nieuwe samenhang ontstond. 

Na de toevoeging van stukken land aan 
de oostzijde en de westzijde raakte Huize 
Assisië in de loop van de jaren zestig en 

zeventig verdeeld in even herkenbare als 
monofunctionele componenten: een centraal 
woongebied (oostzijde), een krans van 
voorzieningen (d’n Herd, contactcentrum, 
medisch centrum, wasserij, administratie, 
activiteitencentrum, manege, begraafplaats), 
een park voor recreatie en ontspanning 
(westzijde), een experimenteel woonmilieu 
(’t Hooghout, nu: Kangoeroehofje), het 
entreegebied (Hooghoutseweg 3) en de oude 
dorpskern (Nachtegaallaan en achterstraten). 
Van de vervlechting van tuinen en paviljoens, 
van wonen en werken, van ontspannen en 
produceren – zoals in de begintijd – bleef 
weinig over. 

Fase 3: Huize Assisië als dorp met een 
gesaneerde kern (1980-2005)
De derde fase in de ontwikkeling van 
Huize Assisië wordt gekenmerkt door 
de maatschappelijke integratie van de 
psychiatrische zorg. Ruimtelijk leverde deze 
periode een desintegratie van de structuur 
van het zorgcomplex op. Oude paviljoens 
(uit de fase van het landgoed) werden 
gesloopt, incidentele nieuwbouwprojecten 
werden toegevoegd. Noch de sloop, noch 
de nieuwbouw versterkte de ruimtelijke 
samenhang. Integendeel, van een helder 
ruimtelijk concept dat als leidraad voor de 
ontwikkelingen kon gelden was geen sprake. 
Alleen de introductie van hagen (voornamelijk 
beuken, verder sparren, heggen, een enkele 
schutting en dergelijke) zorgde in deze 
periode voor een nieuwe ruimtelijke ‘laag’ 



binnen het complex. Met deze afscheidingen 
wordt de bonte variëteit van groepstuinen 
en individuele tuinen zorgvuldig aan de 
collectieve schaal van het complex gehecht. 

Gebrek aan samenhang
Sinds het eerste ruimtelijk concept 
(landgoed) verouderd raakte, aan het einde 
van de jaren vijftig, hebben verschillende 
landschapsarchitecten plannen gemaakt voor 
een nieuwe samenhang op het complex, 
zoals de H.H.B.R. Cleveringa (Grontmij, 
1962), P.A.M. Buys (1970) en A.M. van den 
Eerenbeemt (1989). Geen van deze adviezen 
is echter integraal opgevolgd. Dit verklaart 
waarom ruim veertig jaar dynamische 
ontwikkelingen in de psychiatrie een wereld 
van flarden, fragmenten en onbenutte 
potenties heeft opgeleverd. Het is de vraag 
of een vierde ontwikkelingsfase (omgekeerde 
integratie) denkbaar is, zonder ditmaal wel 
een nieuw ruimtelijk concept te formuleren 
en uit te voeren. Juist om passende nieuwe 
functies aan te kunnen trekken (zorg 
gerelateerd, kunstzinnig of economisch-
experimenteel), is een ruimtelijke identiteit, 
herkenbaarheid en zorgvuldige branding 
een voorwaarde. Mogelijke concepten voor 
Huize Assisie kunnen worden ontleend aan 
bungalowparken (een medisch Center Park), 
kunstenaarskolonies (Ruigoord) of ‘vrijstaten’ 
als Walden en Christiania. 

Aanbevelingen 
De cultuurhistorische kwaliteit van Huize 
Assisië is alleen in een proces van tamelijk 
ingrijpende veranderingen en duidelijke 
keuzen voor de toekomstige ontwikkelingen 
van het gebied bruikbaar. Huize Assisië heeft 
dringend behoefte aan een nieuw ruimtelijk 
concept, als opvolger voor de concepten 
van het landgoed (verdwenen) en het dorp 
(gemankeerd). 

Waarden om te koesteren: 
• Heldere noordzuid-as met historische 

bebouwing en monumentale 
bomenstructuur 

• Informele structuur dorpscentrum 
(achterom route) 

• Groene omloop onder de bomen 
(Eendengracht, Hindenloop) 

• Bijzondere plaatsen en gebouwen: 
directeurswoning, begraafplaats, 
Kangoeroehofje

• Hagenstructuur die samenhang brengt 
op een laag schaalniveau, in de 
begrenzing van individuele en collectieve 
buitenruimten.

Gebreken om weg te nemen en potenties om 
te benutten: 
• Toegankelijkheid: ontbreken van een 

gastvrije entreeroute en aansluiting vanaf 
het Hazepad op de hoofdstructuur van het 
complex

• De oostwest-as: ruimtelijke samenhang 
aanbrengen en opnieuw programmeren. 

Deze as kan en moet de drager van 
vernieuwing worden, die de verschillende 
(versnipperde) werelden van Huize Assisië 
verbindt. 

• Het dorp: de achteraf straten en de 
informele routes (met name winkelcentrum, 
kwekerij en oude wasserij) zijn 
programmatisch en ruimtelijk te dun 
van opzet om als ontmoetingspunt en 
beeldbepalende plekken te kunnen 
fungeren. Programmatische verdichting en 
ruimtelijke accenten zijn hier wenselijk en 
mogelijk. 

• Het park: herinrichten, opnieuw 
programmeren, streven naar ruimtelijke 
samenhang met de oostwest-as (ruimte 
voor nieuwe functies) 

• De natuurbeleving: de oorspronkelijke 
geleding van de groenstructuur (met 
siertuinen, moestuinen, paviljoenstuinen, 
schooltuinen en het omringende 
landschap) is goeddeels verdwenen. 
Ervoor in de plaats kwamen omheinde 
woongroepentuinen en een afgelegen en 
onherbergzaam park; het overige groen 
is diffuus en moeilijk te gebruiken. Een 
(nieuwe) variëteit van buitenruimten kan 
een troef voor het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen en het beeldmerk van het 
toekomstige landgoed worden. 

• Het landschap: lang was Assisië naar 
binnen gekeerd en dat weerspiegelt zich in 
de groenstructuur. Op bepaalde plaatsen 
(noordzijde, langs het spoor, oostzijde en 
gedeeltelijk aan de zuidzijde) kan met een 

landschappelijk ontwerp het doorzicht op 
en het perspectief vanuit het omringende 
landschap verbeteren. 

CONCLUSIES/AANBEVELINGENCONCLUSIES/AANBEVELINGEN





1903-1960.:.LANDGOED1903-1960.:.LANDGOED1947 luchtfoto Huize Assisië



HUIZE ASSISIË ALS BIJZONDER LANDGOED (1903-1960)

De oprichting van Huize Assisië was een 
initiatief uit de katholieke hoek. De Broeders 
Penitenten van de H. Franciscus uit Boekel 
namen in 1901 een reeds bestaande inrichting 
in Oss over. Bij aankomst bleek dit gebouw 
niet geschikt. De patiënten werden daarom 
ondergebracht in de hoofdvestiging van de 
orde in Boekel. Deze moederinstelling had 
in 1843 de wettelijke erkenning gekregen als 
inrichting voor de verpleging van krankzinnige 
mannen. Bij de overname was echter 
bedongen dat bij opheffing van de vestiging 
in Oss er elders een nieuw tehuis moest 
komen. De Broeders kozen voor de bouw 
van een nieuw idiotengesticht, volgens de 
toen nieuwste inzichten op het gebied van 
verpleging: het paviljoenstelsel. 

Het was rond 1900 gangbaar om zieken en 
idioten te verplegen in grote gebouwen in een 
‘natuurlijke’ omgeving. Het nieuwe gesticht 
van de Broeders kwam daarom niet in de 
stad, maar in het buitengebied. De orde bezat 
in Udenhout een stuk land van 44 hectare 
met drie boerderijen, dat uitstekend geschikt 
was. Het terrein werd verdeeld in 27 hectare 
bouwland, negen hectare weiland, zes hectare 
heidegrond, vijftien hectare mastbossen en 
hakhout en ongeveer één hectare voor de 
huizen, schuren en tuinen. Zo ontstond een 
therapeutisch landgoed, waar de patiënten in 
groepen waren gehuisvest in grote paviljoens. 
Veel privacy zal er niet geweest zijn, getuige 
de beelden van grote zalen vol met bedden. 

Naast de organisatie van de dagelijkse 
beslommeringen van eten en slapen, gaven 
ontspanning en arbeid structuur aan het leven 

van de kinderen. Vooral van arbeid werd 
een deugdzame werking verwacht, zoals 
valt te lezen in het jubileumboek Gouden 
Stralen, dat in 1954 verscheen: ‘Werken geeft 
aan jongens een gevoel van eigenwaarde, 
verplicht hen tot doorzetten en leidt tot 
zelfbeheersing’.1 Zo zette Broeder Egidius 
van der Zande een succesvolle mattenmakerij 
op, die aan een Apeldoornse tapijtfabriek 
leverde. De schilkamer van Broeder Fidelis 
was een begrip. Andere bezigheden lagen 
op het gebied van land- en tuinbouw, weven, 
tabak strippen en sigaren maken. Na de 
oorlog kreeg het onderwijs aan de kinderen 
meer nadruk. Broeder Samuël-Brouwers 
experimenteerde met leermiddelen waarmee 
de jongens werden gestimuleerd tot een 
grotere zelfredzaamheid. 

1929 luchtfoto Huize Assisië

paviljoen Huize Assisië
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Het ontwerp van Heykants
De gebouwen van Huize Assisië werden door 
architect Heykants uit Erp ontworpen. Deze 
architect ontwierp ook het Liefdesgesticht 
(zusterklooster) bij de Leonardusparochie 
op het Heuvelplein te Beek en Donk 
(1894). Voor Huize Assisië maakte hij een 
compositie van een administratiegebouw, vier 
paviljoenen en de nodige dienstgebouwen. 
Dit ontwerp werd goedgekeurd door de 
Inspecteurs voor het Staatstoezicht op de 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten, 
een overheidsinstelling die toezicht hielden op 
de inrichtingen in Nederland.

De opzet van het complex dat Heykants 
ontwierp is strikt symmetrisch: het 
administratiegebouw met de kapel vormt het 
beginpunt van een rechte laan waaraan de 
overige paviljoens en de dienstgebouwen 
zijn geschikt. Het administratiegebouw en de 
paviljoens kregen een statig, monumentaal 
karakter, niet alleen door de bouwstijl, 
ook door hun strenge positionering. Het 
tuinontwerp van Broeder Paschalis van 
Rijswijk voor Huize Assisië werd pas na het 
ontwerp van Heykants gemaakt, toch lijkt 
de architect al rekening te houden met de 
relatie architectuur-landschap. De paviljoens 
waren door Heykants aan de achterzijde van 
veranda’s voorzien, vanwaar de tuinen door 
bedlegerige bewoners of bij slecht weer toch 
beleefd konden worden. 

Omdat de financiering voor de bouw van 
Huize Assisië niet in een keer rond kwam, 
moest het complex in fases worden gebouwd. 
Het duurde tien jaar voordat de paviljoens en 
het administratiegebouw allemaal in gebruik 
waren. Door de snelle groei van het aantal 

bewoners van Huize Assisië werd er tijdens 
de bouw al rekening gehouden met een 
eventuele uitbreidingen. Een ongedateerde 
tekening laat de reeds gebouwde paviljoens 
en het administratiegebouw zien, de twee 
nog te bouwen paviljoens, en een mogelijke 
uitbreiding van dit plan met nog eens vier 

paviljoens en twee kleinere gebouwtjes. 
Het plan is nooit uitgevoerd; mogelijk door 
gebrek aan fondsen, mogelijk doordat ten 
tijde van de voltooiing van de vier paviljoens 
alweer nieuwe ideeën over huisvesting van 
krankzinnigen hun intrede deden.

De tuinen 
De opkomende ideeën over de helende 
werking van de natuur in de krankzinnigenzorg 
rond 1900 konden met de komst van het 
paviljoenstelsel in praktijk gebracht worden. 
Dit stelsel maakte het mogelijk rond en 
tussen de afzonderlijke gebouwen de natuur 
in al haar facetten aan te leggen: siertuinen, 
moestuinen, boomgaarden en bos. Bij 
aankoop van een terrein voor een nieuw 
gesticht werd al gelet op de kwaliteit van het 
bestaande groen. In Ermelo en Bloemendaal 
werden bijvoorbeeld krankzinnigengestichten 
gebouwd op een voormalig landgoed, en 
op het terrein dat gesticht Endegeest in 
Oegstgeest uitgekozen had lag een volledig 
aangelegd landschapspark.

De Broeders Penitenten moesten op het 
terrein dat zij gekregen hadden voor de bouw 
van Huize Assisië de tuinen en het groen 
vrijwel vanuit het niets aanleggen. Terwijl 
het gebouwencomplex langzaam voltooid 
werd, kreeg ook het landschap op het terrein 
stukje bij beetje vorm. Net als bij andere 
gestichten uit die tijd laat het landschap op en 
om Huize Assisië de natuur in verschillende 
verschijningsvormen zien: de siertuin, 
de paviljoentuin, de produktietuin en het 
omringende akkerlandschap.

1938 plattegrond Huize Assisië
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plattegrond Huize Assisië met eigendomsgrenzen plattegrond Huize Assisië met vier nieuwe paviljoens

woonpaviljoen administratiegebouw



De siertuin 
Huize Assisië presenteerde zich aan de 
buitenwereld met een siertuin aan de voorzijde 
van het complex. Over de volle breedte 
van het terrein had Broeder Paschalis van 
Rijswijk een symmetrische tuin aangelegd 
met slingerende wandelpaden, gras- en 
bloemperken en eensoortige boomgroepen.1 
Het hoofdgebouw fungeerde in deze setting 
als middelpunt, een landhuis dat door een 
indrukwekkende oprijlaan verbonden was met 
de buitenwereld. 

Behalve als uitnodigende entree diende de 
siertuin ook als rustgevende wandelomgeving. 
Vooral in de beginperiode was het wandelen 
vrijwel de enige vorm van ontspanning 
voor de bewoners. De wandelaar slingerde 
langs zorgvuldig aangelegde perken, kleine 
boomgroepen en een folly. Hij kon rusten op 
een van de vele zitbankjes en het pronkstuk 
van de tuin bezoeken: de Lourdesgrot. Deze 
grot was een nabootsing van de originele 
Lourdesgrot en was opgebouwd uit eiken- en 
essenstronken die voor de aanleg van de 
siertuin gerooid waren. Nabootsing van de 
Lourdesgrot was zeker niet ongebruikelijk 
in katholiek Nederland rond 1900. De 
imitatiegrotten werden vaak bedevaartsoorden 
op zich. Ook in de tuin van Huize Assisië 
kwamen mensen uit de omgeving bij het 
heiligenbeeld bidden. Naast de siertuin aan 
de voorzijde van het complex lag achter het 
hoofdgebouw en de kapel, op de kruising 
van de twee hoofdwegen, een ovaalvormig 
sierplantsoen. 

De paviljoentuinen
Het wandelen in de siertuin was uiteraard 
niet voor alle pupillen weggelegd. Om 

iedereen toch gelegenheid te geven buiten 
te zijn en te bewegen werd achter elk 
woonpaviljoen een omheinde tuin aangelegd. 
Ook al konden de bewoners hier niet vrij 
wandelen in een landschappelijk decor, 
toch ging van het zicht op de moestuinen 
en boomgaarden rondom de paviljoens een 
positieve invloed uit.2 De tuinen werden 
aangelegd in aansluiting op de veranda’s 
die langs de dagverblijven liepen en hadden 
een oppervlak van ongeveer 1500 vierkante 
meter. De tuinen werden in tweeën verdeeld 
met een beukenhaag. Om beschadiging van 
de hagen te voorkomen werden deze door 
twee wanden van vogelgaas omgeven. Door 
deze wanden van boven te verbinden met 
hetzelfde gaas kon deze beveiliging tevens 
dienst doen als volière, ‘waarin de patiënten 
veel genoegen hebben’.3 De invulling van de 
tuinen was simpel en formeel en hing af van 
de verschillende soorten bewoners: soms was 
een enkele boom temidden van bestrating de 
enige aankleding, in andere tuinen werden 
er meerdere bomen geplant in een streng 
aangelegd grasperk. De noordoost- en de 
zuidwestzijde van de plaatsen werd afgesloten 
door muren, de zuidoostzijde met een 
twee meter hoog ijzeren hekwerk waardoor 
de patiënten enigszins in contact met het 
omringende landschap stonden. 

siertuin met Lourdesgrot

siertuin met folly



De produktietuinen
Een passieve beleving van de siertuinen 
was echter niet de enige functie van het 
landschap rond Huize Assisië. Het grootste 
gedeelte van het terrein  was gereserveerd 
voor moestuinen, boomgaarden en akkerland. 
Tussen 1908 en 1930 verrezen veel 
gebouwen op het terrein, de uitbreiding van 
akker- en bouwland groeide gestaag mee. 
Langs de lange laan werden gedurende een 
aantal jaar stukken heidegrond ontgonnen en 
omgezet in vruchtbaar land. Met de aankoop 
van deze nieuwe percelen was het areaal rond 
1950 langzaam uitgebreid tot 65 hectare. 

De agrarische produktie maakte de inrichting 
enigszins zelfvoorzienend. Het was mede 
dankzij deze voorzieningen dat Huize Assisië 
tijdens de Tweede Wereldoorlog nauwelijks 
gebrek aan voedsel kende.4 Het werken op 
de produktiegronden vormde tevens een 
belangrijke arbeidstherapie. Arbeid werd 
ingezet tot het opvoeden van de pupillen: 
‘Werken geeft aan onze jongens een gevoel 
van eigenwaarde, verplicht hen tot doorzetten 
en leidt tot zelfbeheersing.’5 

De schooltuinen
Met de bouw van de school in 1923 
ontstonden de schooltuinen. Een grote liefde 
voor bloem en plant werd hier gestimuleerd.  
Aanvankelijk werd aan iedere klas een 
stuk grond toegewezen, waarop de tuinen 
gezamenlijk werden aangelegd. Later 
werd aan elke leerling een lapje grond van 
ongeveer twee vierkante meter gegeven, 
dat zij zelf mochten bewerken. Naar eigen 
inzicht kon het tuintje ingevuld worden en zo 
ontstonden er zelfs miniatuur Lourdesgrotten 
compleet met Mariabeeld en knielbank.6

Het omringende akkerlandschap
De siertuin, de paviljoentuinen en de 
agrarische gronden lagen temidden van 
een vlak  produktielandschap dat bestond 
uit lange stroken landbouwgrond met een 
minimale aanwezigheid van opgaand groen. 
Het complex van hoge gebouwen en tuinen, 
omzoomd door lange bomenrijen, moet in 
deze setting een opvallende verschijning 
in het landschap geweest zijn: ‘Langs de 
spoorlijn Tilburg-Den Bosch voorbij het 
station van Udenhout ligt Huize Assisië. Bij 
menig reiziger, die met de hand onder zijn 
kin eerst zonder klaarblijkelijke interesse 
door het coupéraampje kijkt, wordt plotseling 
de belangstelling gewekt, als hij dit Huis 
passeert. Hij verwacht in al die landelijke rust 
ver van enige verkeersweg allerminst zo’n 
gebouwencomplex.’7

De opzet van het complex, met 
woongebouwen, siertuinen en produktietuinen 
is eender aan die van de buitenplaatsen. 
De buitenplaats was een landhuis met 
bijgebouwen en toebehoren gelegen in een 
landschapspark, meestal ontstaan vanuit een 
agrarisch basis.8 In beide gevallen gaat het 
om een toevluchtsoord buiten de stad waar 
een verblijf in de natuur zorgde voor rust, 
beslotenheid en welzijn. De natuur in al haar 
facetten kreeg zowel bij een buitenplaats als 
bij Huize Assisië een hoofdrol toegewezen als 
stemmingsvormer en als goede invloed op het 
welzijn van de mens.
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1929 luchtfoto metsiertuin, akkers en produktietuinen

omringende akkerlandschap



Huize Assisië dateert uit een periode waarin 
in Nederland ongeveer twintig nieuwe 
krankzinnigengestichten werden gebouwd. Al 
deze instellingen hebben één ding gemeen: 
ze zijn gebouwd volgens het zogenaamde 
paviljoenstelsel. Deze bouwhausse was een 
direct gevolg van de ontwikkeling van nieuwe 
wetgeving. 

Tot het begin van de negentiende eeuw 
werd de krankzinnigenzorg gekenmerkt door 
overvolle stadsgestichten, bewaarplaatsen 
en dolhuizen. De eerste Krankzinnigenwet 
uit 1841 was een reactie op deze 
toestand en beoogde een reorganisatie 
en professionalisering van de branche. 
De afkondiging van de wet leidde niet tot 
nieuwbouw van inrichtingen, maar wel tot 
renovaties en verbouwingen aan bestaande 
inrichtingen. De overbevolking in de 
stadsgestichten werd hiermee echter niet 
opgelost en al snel gingen er stemmen op 
voor een nieuwe wet. 

G.E. Voorhelm Schneevoogt, Amsterdams 
hoogleraar in de Psychiatrie en 
Neuropathologie, pleitte in 1864 voor 
verschuiving van gestichten naar het 
platteland. Hier was ruimte, goedkope 
bouwgrond en een mogelijkheid tot 
landarbeid.9 In Engeland en Duitsland was 
deze trek al op gang gekomen en werd 
het systeem van paviljoenziekenhuizen 
toegepast. Deze ordening van paviljoens in 
een landelijke omgeving had grote voordelen 

boven de stadsgestichten. Ten eerste 
konden verschillende categorieën en klassen 
patiënten apart worden behandeld. In de 
paviljoens werd de natuurlijke gezinssituatie 
zo goed als mogelijk nagebootst. Ten tweede 
was de nabijheid van de natuur positief, omdat 
hiervan een therapeutische werking uitging. 
De natuur kwam binnen handbereik door 
de aanleg van siertuinen, boomgaarden en 
teelttuinen, die tussen en om de paviljoens 
gedrapeerd werden.  

In Nederland zorgde de Tweede 
Krankzinnigenwet van 1884 voor een prikkel 
om het paviljoenstelsel op grote schaal toe 
te passen. In de wet werd vastgelegd dat 
gestichten aan de volgende eisen moesten 
voldoen: een ruime, gezond gelegen 
woning met voldoende mogelijkheid tot 
openluchtactiviteiten, een scheiding tussen 
de seksen, een scheiding tussen bepaalde 
aantallen en categorieën patiënten en 
voldoende medisch en verzorgend personeel. 
In de wet was een bescheiden rol weggelegd 
voor het rijk, dat verplicht werd één gesticht 
te bouwen. Dit gebeurde met de vestiging 
van het Rijkskrankzinnigengesticht in een 
leegstaand gebouw van de marine te 
Medemblik (1880). In 1898 werd een tweede 
en laatste rijkskrankzinnigengesticht gebouwd 
in Grave.10 

De overige gestichten die rond 1900 
werden gebouwd kwamen tot stand op 
initiatief van private partijen. Het rijk had 

DE PSYCHIATRIE AAN HET BEGIN VAN DE TWINTIGSTE EEUW

slechts een controlerende rol: met de 
eerste krankzinnigenwet van 1841 was een 
staatstoezicht op de krankzinnigenzorg 
ingesteld. Het echte bouwwerk kwam vooral 
van organisaties op religieuze grondslag. De 
gereformeerde ‘Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders 
in Nederland’ zorgde met de bouw van 
gesticht Veldwijk voor een doorbraak van het 
paviljoenstelsel in Nederland. De katholieken 
begonnen in 1902 met de bouw van hun 
eerste paviljoenengesticht: Huize Assisië. 

Modelgesticht Veldwijk
De gereformeerde ‘Vereeniging tot Christelijk 
Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders 
in Nederland’ introduceerde in 1884 het 
paviljoenstelsel in de Nederlandse psychiatrie, 
met de bouw van Veldwijk te Ermelo. Het 
complex werd ontworpen door architect E.G. 
Wentink, die zelfs op studiereis naar Duitsland 
ging om enkele inrichtingen die volgens het 
paviljoenstelsel opgezet waren te bezoeken.11 
Wentink kwam geïnspireerd terug uit Duitsland 
en maakte een zeer ambitieus ontwerp. Het 
begon al bij de entree, waar hij een grote 
gemeenschappelijke siertuin projecteerde. 
Hierachter situeerde hij de administratie, 
geflankeerd door twee gebouwen voor 
opname en observatie. Verder van de entree 
vandaan volgden, in strikte symmetrie, de 
paviljoens voor behandeling – de vrouwen 
links, de mannen rechts. Op het middenterrein 
lagen gebouwen voor besmettelijk zieken 
en onrustigen. Tevens was hier de keuken, 

zaal met bedlegerige patiënten

administratiegebouw gezien vanaf oprijlaan

personeel Huize Assisië



het washok en een badhuis. In de siertuin 
waren nog twee paviljoens die willekeurig in 
het landschap leken te staan. Hier werden 
de rustige patiënten van de eerste en 
tweede klasse behandeld. In tegenstelling 
tot de overige paviljoens, die allen een eigen 
omheinde tuin hadden, konden de patiënten 
hier vrij gebruik maken van de siertuin. 

Omdat het ontwerp van Wentink gefaseerd 
kon worden gerealiseerd, bleek het ook 
financieel haalbaar. Zo werd Veldwijk een 
Nederlands modelgesticht, dat navolging 
vond. De indeling met paviljoenen in een 
symmetrische aanleg, maakte het mogelijk 
steeds verder uit te breiden, zonder dat de 
ordening verloren ging. Ook was deze opzet 
zeer geschikt om patiënten van verschillende 
sekse, klasse en categorie te verzorgen. Vaak 
stonden de paviljoenen onder leiding van 
huisvaders of moeders zodat zoveel mogelijk 
het gezinsleven benaderd werd. Van het 
buitenleven in de bossen en de tuinen werd 
een helende werking verwacht. 

De Vereniging tot Christelijke Verzorging 
van Geestes- en Zenuwlijders richtte na 
Veldwijk nog enkele krankzinnigengestichten 
op: Bloemendaal in Den Haag (1892), 
Dennenoord in Zuidlaren (1895), en 
Wolfheze in Wolfheze bij Arnhem (1897). 
Allemaal werden ze gebouwd volgens het 
paviljoenstelsel.

De katholieke krankzinnigenzorg volgde de 
christelijke voorbeelden. In 1903 ontstond 
Huize Assisië in Biezenmortel. Vier jaar later 
richtten de Broeders en Zusters van Liefde, 
twee Belgische kloosterordes, twee gestichten 
in Venray op: Sint Servatius en Sint Anna. In 
1913 volgde Sint Bavo in Noordwijkerhout. 
Ook hier werd voor het paviljoenstelsel 
gekozen.

Over hetgeen de psychiatrie in Nederland 
destijds voor elkaar kreeg, werd in de 
jaren zeventig geschreven: ‘Het doel 
dat toen slechts bereikbaar was, was 
een liefdevolle verzorging te geven aan 
pupillen die om reden van hun geestelijke 
achterstand moesten worden opgenomen. 
Het bereikbare in die jaren en in feite tot na 
de Tweede Wereldoorlog was slechts de 
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geestelijke gehandikapte te beschermen 
tegen de samenleving en de samenleving 
te beschermen tegen de geestelijk 
gehandicapte.’(Plannen en planning 1968 
– 1973) 

modelgesticht Veldwijk
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HUIZE ASSISIË ALS EEN BIJZONDER DORP (1960-1980)

Rond 1960 had Huize Assisië te kampen 
met een overbezetting van 200 pupillen. 
Deze situatie was al veel eerder ontstaan, 
toen tijdens de Tweede Wereldoorlog Huize 
Padua in Boekel, een andere inrichting 
van de broeders Penitenten, tot twee 
keer was geëvacueerd. Door het gebruik 
van alle beschikbare ruimte, waaronder 
noodafdelingen en vluchtig verbouwde 
zolders, kon iedereen gehuisvest worden. Na 
de oorlog begon de geleidelijke terugplaatsing. 
Maar door de hevige nood en de nieuw 
gevonden ruimte in de bestaande bebouwing 
bleef het aantal pupillen stijgen, waardoor een 
onhoudbare situatie ontstond.12

Het anti-autoritaire denken dat opkwam in de 
jaren zestig leidde ook in de psychiatrie tot 
nieuwe denkbeelden. Een voorbeeld hiervan 
was het denkbeeld om de patiënt niet langer 
als patiënt te zien, maar als een gelijke. Dat 
impliceerde dat het paviljoenstelsel, waarbij 
bewoners in grote afgezonderde groepen 
leefden, achterhaald raakte. In plaats daarvan 
zouden patiënten en verpleegkundigen in een 
gemeenschap ongedwongen moeten mengen. 
De zorginstelling zou zo goed mogelijk op de 
‘normale’ maatschappij moeten aansluiten. 
Waar vroeger 3 verplegenden op ongeveer 
50 verpleegden werkten, werd het streven 
om een verplegende per twee verpleegden te 
bereiken.13

Het bestuur van de Congregatie was niet blind 
voor de veranderingen in de samenleving. 
Zo goed en zo kwaad als dat ging probeerde 
ook Huize Assisië te reageren op de 
nieuwe ontwikkelingen. De leden van het 

bestuur merkten op dat het ‘verzorgen’ was 
veranderd in een “therapeutisch behandelen, 
opvoeden en begeleiden”14, en dat zij daar 
de expertise niet voor in huis hadden. Bij het 
aantrekken van de meest geschikte krachten 
werden steeds meer mensen van buiten de 
Congregatie aangetrokken, en het werd voor 
de inrichtingen steeds moeilijker om rekening 
te houden met het communiteitsleven van de 
Broeders.

Het bestuur zag in dat het tijd werd om 
de banden tussen de Congregatie en de 
inrichtingen te veranderen. In augustus 1967 
werd door het bestuur van de Congregatie 
besloten over te gaan tot oprichting van 
de ‘Daniël de Brouwerstichting’.15 Deze 
stichting, vernoemd naar de stichter van 
de Congregatie, zou de inrichtingen gaan 
besturen. Naast Huize Assisie vielen hier ook 
nog vier andere inrichtingen onder; Huize 
Padua in Boekel, de Sint Josephstichting 
in Apeldoorn, Huize Piusoord in Tilburg, 
De Lathmer in Wilp en De Hartekamp 
in Heemstede. Zo ontstond een nieuwe 
bestuurlijke structuur voor Huize Assisië, 
tegelijkertijd kregen de veranderde 
opvattingen over de psychiatrie geleidelijk ook 
een weerslag op de ruimtelijke structuur van 
het complex. Het concept van een bijzonder 
landgoed met de paviljoens werd losgelaten, 
daarvoor in de plaats ontwikkelde Huize 
Assisië zich tot een soort mini samenleving, 
een bijzonder dorp dat zo gewoon mogelijk 
wilde zijn. 

luchtfoto Huize Assisië, ca. 1975 

festiviteiten op het terrein
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1962 ontwerp van de Grontmij

De uitbreidingsplannen van de Grontmij 
(1962)
De plannen voor uitbreiding van Huize 
Assisië in de jaren zestig werden door de 
Grontmij ontwikkeld. Het masterplan uit 1962 
voorzag in een uitbreiding van het complex en 
reageerde op de veranderde opvattingen over 
de psychiatrie. Hieraan werkte onder meer 
de landschapsarchitect H.H.B.R. Cleveringa. 
Door vijf nieuwe gebouwen ten oosten van 
de bestaande bebouwing te situeren, werd 
de benodigde woonruimte voor de pupillen 
gevonden. Het terrein was echter te krap om 
deze nieuwbouw te kunnen bevatten, zodat 
een deel van de naastgelegen akker werd 
bebouwd. Een boomgaard binnen de oude 
grenzen diende te wijken voor de nieuwbouw. 

De vijf gebouwen heten weliswaar ‘paviljoens’, 
maar zijn van een totaal ander type dan de 
paviljoens uit de stichtingstijd. Het werden 
geen monumentale gebouwen met hoge 
plafonds en grote zalen, maar laagbouw 
die was opgedeeld in kleine afdelingen. In 
1963 waren het Goretti-, het Elisabeth-, het 
Lambertus-, het Savio- en het Pauluspavijoen 
gereed, en kon een deel van de pupillen 
verhuizen. 

Een ander aspect van het masterplan uit 1962 
was de toevoeging van een park ten westen 
van het complex. Het zou een grote groene 
ruimte moeten zijn, met een langwerpige vijver 
met een eiland, verschillende speelweides 
en twee sportvelden. In 1964 was ook deze 
uitbreiding een feit. 

Nadat de nieuwbouw gereed was, konden de 
oude paviljoens worden verbouwd. Ze golden 
inmiddels als verouderd en achterhaald. Het 



Vincentius- en het Mariapaviljoen verkeerden 
nog praktisch in de originele staat. De grote 
zalen met de hoge plafonds werden echter 
niet langer gewaardeerd, omdat zij een ‘kille, 
weinig huiselijke sfeer’ uitstraalden.16 De 
plafonds moesten lager en de afdelingen 
kleiner, om zo te zorgen voor een meer 
geborgen sfeer. Het Franciscuspaviljoen dat 
in 1963 net verbouwd was, voldeed nu al niet 
meer aan de eisen. In het in 1966 verbouwde 
Antoniuspaviloen was een verbouwing niet 
noodzakelijk, maar kon worden volstaan met 
een herindeling van de groepen.

Al snel bleek dat de visie zoals gepresenteerd 
in het masterplan van de Grontmij 
ontoereikend was om een verantwoorde 
herindeling mogelijk te maken in het oude 

internaat.17 De Technische Dienst van Huize 
Assisië zag  nieuwe mogelijkheden voor 
uitbreiding ten oosten van de nieuwbouw. De 
grenzen van het eigen grondgebied werden 
opgezocht, waarbij de schil van parken, 
tuinen en akkers geleidelijk werd vol gepland 
met bebouwingsvlakken. De oude paviljoens 
worden aangeduid als ‘te verdwijnen 
gebouwen’. Zo ontstond een situatie waarbij 
de algehele vernieuwing het oude concept van 
Huize Assisië dreigde de overwoekeren en 
een nieuw ruimtelijk samenstel zou ontstaan. 
Voor de uitwerking van deze plannen werd 
een landschapsarchitect ingeschakeld, het 
bureau van P.A.M. Buys. 

1 9 6 0 - 1 9 8 0 . : . D O R P1 9 6 0 - 1 9 8 0 . : . D O R P

zicht op paviljoentuin en landschap

1970  geplande nieuwbouw



Het ontwerp van P.A.M. Buys (1970)
In 1970 maakt het bureau van P.A.M. Buys 
een ‘Principeplan Situering Bebouwing 
en terreinindeling’. Dit ontwerp was een 
gebaseerd op de ideeën van de Technische 
Dienst van Huize Assisië. Net als in de 
eerdere plannen werd  het terrein grotendeels 
als bouwlocatie opgevat. Wel kwam er een 
duidelijke begrenzing aan de oostzijde.  
Aan de noordzijde werden nieuwe functies 
geprojecteerd. Ook is er in het plan van Buys 
nog ruimte voor de oude paviljoens. 

De bouwstroom blijft in deze periode 
aanzienlijk. In enkele jaren tijd kreeg Huize 
Assisië een contactcentrum, het zogenaamde 
‘buitenproject’ (zie hieronder), een medisch 
centrum, en twee nieuwe woonpaviljoens. 
De bebouwing volgde niet op alle punten het 
ontwerp van Buys, hoewel tot het eind van 
de jaren zeventig bij het complex betrokken 
bleef. Buys maakte het ontwerpen voor de 
buitenruimte van verschillende gebouwen. 
Veel van de nieuwe gebouwen waren niet 
als huisvesting bestemd, maar speelden een 
belangrijke rol bij de opbouw van Assisië als 
een gemeenschap. Het contactcentrum uit 
1972 is hiervan een voorbeeld, hier waren 
recreatie- en hobbyruimten te vinden. Het 
centrum nodigde de bewoners uit tot allerlei 
activiteiten met hun medebewoners. 

In 1973 werd buitenproject ’t Hooghout 
gebouwd. Dot complex bood de bewoners 
gelegenheid om zelfstandiger te wonen, maar 
nog wel op het terrein van Huize Assisië. 
Het is een typisch produkt van zijn tijd, in 
de jaren zeventig kwamen in Nederland 
meer van dit soort alternatieve woonvormen 
op, als maatschappelijke en ruimtelijke 

ideaalmodellen op een klein schaalniveau.18

Als gevolg van de noodzakelijke snelle groei, 
was er ook een behoefte aan meer personeel 
ontstaan. En daarmee aan meer ruimte 
bestemd voor het personeel. Het ontbreken 
van deze ruimte had er voor gezorgd dat 
over het gehele terrein verspreid kleine 
personeelsruimtes waren. Het samenwerken 
in teamverband werd bemoeilijkt en 
communicatie was slechts door grote 
inspanning, goede wil en tijdverlies mogelijk. 
19 In 1973 werd begonnen met de bouw van 
een nieuw medisch centrum aan de noordkant 
van het terrein, dat de verschillende functies 
combineerde. 

Aan het eind van de jaren zeventig was Huize 
Assisië veranderd van een statig landgoed 
met siertuin en paviljoens in een klein dorp 
met bijzondere inwoners. Als landgoed was 
het complex geïsoleerd van de omgeving, het 
fungeerde als een eiland op het platteland, 
waar niet iedereen zomaar naar binnen kon. 
Het nieuwe Assisië, met de dorpse opzet, 
was zowel in zichzelf als in zijn omgeving 
heel anders van opzet. Afgeslotenheid en 
monumentaliteit hadden plaats gemaakt voor 
openheid en informaliteit. 

1970 schetsontwerp van P.A.M. Buys

1970 maquette van het Principeplan 
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De tuinen in het dorp Assisië
Door de nieuwbouw en de veranderingen in 
de psychiatrie veranderde in de jaren zestig 
de relatie tussen de natuur en de architectuur 
op het complex van Huize Assisië drastisch. 
Als landgoed stond het complex Assisië 
decennia lang model voor de opvatting dat 
van de natuur een heilzame werking uitgaat. 
De natuur presenteerde zich daarbij als 
siertuin, produktielandschap en paviljoenstuin. 
In het volgende ruimtelijke concept van 
Huize Assisië, als een bijzonder dorp, zijn de 
verschillende functies van het landschap strikt 
gescheiden. Zo impliceerde de introductie 
van het grote park in 1962 dat de functies 
ontspanning en recreatie naar buiten de 
oorspronkelijke grenzen van het terrein 
verschoven. 

Met de komst van het park maakten de vlakke 
akkers ten westen van Huize Assisië plaats 
voor dichte bosschages met daartussen 
ruimte voor sport en spel. Het park is 
toegankelijk vanaf verschillende punten. Hoge 
bomen omsluiten het park aan alle kanten, 
waardoor de speelweides en sportvelden 
besloten kamers worden. Het park bleef 
door de groene omzoming ook afgesloten 
van de bestaande paviljoens. De hechte 
relatie tussen bebouwing en landschap, die 
zo kenmerkend was voor Huize Assisië als 
landgoed, verdween. 

Dankzij het park kreeg Assisië een nieuwe 
begrenzing aan de westzijde. Ook de 
oostgrens veranderde in de jaren zestig. Hier 
kwam een afbakening met een rij bomen. 
Net als voorheen zou het terrein ook na de 
uitbreidingen door bomen worden omsloten. 
Deze situatie bleef echter maar korte tijd 

bestaan, omdat nieuwe uitbreidingen van het 
gebied volgden. 

De verplaatsing van sport en 
openluchtrecreatie naar het nieuwe park, 
had grote gevolgen voor het bestaande 
groen. Vanaf de jaren zestig verrezen in rap 
tempo nieuwe gebouwen op het terrein van 
Huize Assisië. De groene randen van het 
terrein raakten bebouwd. Om in de gewenste 
kleinschaligheid te voorzien werden de 
siertuin, de boomgaarden en de moestuinen 
geheel of gedeeltelijk opgeofferd om plaats 
maken voor nieuwe gebouwen. 

De bouw van toneelgebouw d’n Herd leidde 
in 1967 het verdwijnen van de siertuin in. In 
de loop van de volgende jaren werd de tuin 
verder aangevreten: na d’n Herd volgde de 
bouw van het medisch centrum en de aanleg 
een nieuwe weg in de oude siertuin.  

P.A.M. Buys legde met zijn ontwerp uit 1970 
de basis voor een nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte. Zelfs het recente park werd 
in de plannen betrokken. Buys wilde het 
gesloten karakter van het park openbreken 
door de dichte beplanting op enkele plaatsen 
om te vormen of te verwijderen, en de vijver 
zichtbaar te maken vanaf het bebouwde 
terrein. Twee landschapskamers werden 
verbonden door een lange as. De horizontale 
as met de bebouwing lijkt door te lopen tot in 
het park en wordt er op deze manier daarbij 
betrokken. Aan de oostzijde van het terrein 
werd in het ontwerp plaats gemaakt voor 
nieuwe bebouwing. Buys scheidde deze 
bebouwing af  van het omringende landschap 
door brede groenstroken aan de oost- en 
zuidzijde van het terrein te situeren. 

Hoewel de bouwactiviteiten doorliepen, kwam 
er van de ontwerpen voor de buitenruimte 
uit het plan van P.A.M. Buys weinig terecht. 
De ruimtelijke samenhang van Huize Assisië 
kwam daarmee onder druk te staan. De 
groene aanleg, die kenmerkend was voor het 
landgoed, verdween met de bouwwoede van 
de jaren zestig en zeventig, zonder dat er een 
andere inrichting van de buitenruimte voor in 
de plaats kwam.  

1972 schetsontwerp omgeving ‘buitenprojekt’

1972 schetsontwerp omgeving rond contactcentrum en medisch centrum
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In de jaren zestig veranderde het beeld van de 
psychiatrische patiënt. Er ontstond een veel 
humaner beeld. De patiënt werd niet langer 
als een hulpbehoevende met een zieke geest, 
maar als een normaal mens gezien. 20 In de 
inrichtingen ging het minder om het beheersen 
van een ziektebeeld en meer om de aard van 
de therapie.21 Bij dit nieuwe gedachtengoed 
hoorde ook een nieuw ruimtelijk idee. Het ooit 
zo geroemde paviljoenstelsel werd afgedankt. 
In plaats kwam het streven naar verdichting en 
kleinschaligheid. Het nieuwe ideaalbeeld was 
een dorp, waar de gebouwen rond een aantal 
pleinen waren gegroepeerd. Op het terrein 
waren alle benodigde functies als winkel en 
postkantoor aanwezig. De oorspronkelijke 
heldere opzet van de complexen verdween 
in veel gevallen door de toevoeging van alle 
kleine gebouwen. 22

In  de jaren zeventig kreeg een gesticht 
het karakter van  een woon- en 
werkgemeenschap: een relatief besloten 
milieu dat overzichtelijk, functioneel, gezellig 
en een katalysator van sociale contacten 
diende te zijn. De gestichten werden 
een soort vrijstaten, vrij van de storende 
invloeden van buiten en een alternatief voor 
de anonieme manier van wonen in de grote 
stad. Deze nieuwe denkbeelden waren 
allerminst voorbehouden aan de psychiatrie. 
Kleinschaligheid was een bijna universeel 
credo, dat ook het karakter van de reguliere 
woningbouw in de jaren zeventig zou 
veranderen. De alternatieve woonvormen 

leverde in de psychiatrie modellen op voor 
woongroepen op het raakvlak van de instelling 
en de maatschappij.23

Modelinrichting Dennendal24

Zoals het gesticht Veldwijk in Ermelo aan 
het begin van de negentiende eeuw als 
modelgesticht fungeerde, zo stond Dennendal 
in Den Dolder in de jaren zeventig model 
voor de vernieuwing van de psychiatrie. 
Dennendal was de zwakzinnigenafdeling 
van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. 
Aan het hoofd van deze afdeling stond 
Carel Muller, een van de meest radicale 
hervormers van de psychiatrie. Hij wilde de 
krankzinnigenzorg integreren in de normale 
samenleving en vroeg architect Frans van 
Klingeren om vorm te geven aan de nieuwe 
gemeenschapsidealen. 

Van Klingeren, bekend van het 
multifunctionele complex De Meerpaal 
in Dronten, stelde aanvankelijk voor om 
Dennendal op te heffen en de bewoners in de 
stad te laten wonen. Het voorstel werd destijds 
als volstrekt irreëel van tafel geveegd, hoewel 
dit lijkt op het huidige beleid van zelfstandig 
wonen in de maatschappij. Hierna kwam hij 
met een bijna tegenovergesteld voorstel, 
namelijk om de samenleving  op het terrein 
van de kliniek te laten integreren (dit werd 
destijds ‘verdunnen’ genoemd). ‘Bouw allerlei 
voorzieningen op Dennendal, zet er ateliers 
neer. Laat Den Dolder er een sportcomplex 
neerleggen, richt accommodatie in voor 

DE PSYCHIATRIE TIJDENS DE JAREN ZESTIG EN ZEVENTIG

tijdelijke gasten, bouw een warenhuis en trek 
een drie-sterrenvoorziening van Michelin aan.‘ 
Ook dit voorstel van Van Klingeren verdween 
van tafel. Zonder architect probeerde Muller 
zijn kliniek te hervormen. Door alle aandacht 
in de media werd Dennendal de belangrijkste 
referentie van de vernieuwing, hoe weinig zich 
dat ook ruimtelijk manifesteerde. 

modelinrichting Dennendal
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HUIZE ASSISIË ALS DORP MET EEN GESANEERDE KERN (1980-2005)

In de derde fase van de ontwikkeling van 
Huize Assisië veranderden de inzichten in 
de psychiatrie wederom grondig. In de jaren 
tachtig kwam het idee op om de bewoners 
daadwerkelijk in de maatschappij op te 
nemen, bijna zoals Van Klingeren dat bij 
Dennendal al had voorgesteld. Met deze 
integratie konden de traditionele instellingen, 
zoals Huize Assisië, zich opmaken voor 
sluiting – als uiterste consequentie van 
de nieuwe inzichten. Zover is het echter 
niet gekomen, Huize Assisië bleef zich 
herbezinnen op de betekenis en de inrichting 
van het complex. De uitgangssituatie in de 
jaren tachtig was verre van ideaal. De oude 
paviljoens voldeden niet meer, het landschap 
was door de toevoegingen en wijzigingen uit 
de voorgaande jaren versnipperd geraakt. 

Heilig Hartbeeld
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Het ontwerp van Van Den Eerenbeemt 
(1989)
In het najaar van 1989 kreeg het bureau 
A.M. van den Eerenbeemt uit Den Bosch 
de opdracht voor het vervaardigen van 
een struktuur- en beheersplan voor de 
buitenruimte van Huize Assisië. Het plan 
vormde een reactie op de lopende en 
eerdere wijzigingen en was bedoeld om 
stapsgewijs, over langere termijn te worden 
uitgevoerd. Huize Assisië werd inmiddels door 
kleinschalige laagbouw gekenmerkt, in plaats 
van de grote, kloosterachtige gebouwen in hun 
parkachtige setting. Een ruimtelijk antwoord 
op deze verandering was echter uitgebleven. 
Volgens Van den Eerenbeemt volstond het 
niet om alleen tuinen bij de woongebouwen 
aan te leggen. Hij meende dat een nieuwe 
groenstructuur een alternatief kon en moest 
bieden om het verlies van de dominante en 
monumentale stedenbouwkundige structuur 
uit de oorspronkelijke opzet te compenseren. 
Dat kon door een nieuwe geleding van park, 
tuinen en boomgaarden te maken. Bovendien 
vond hij dat de oriëntatie op het terrein 
slecht was. In zijn visie zou de hiërarchische 
ruimtelijke structuur met kijkgroen 
plaatsmaken voor een rijke en gevarieerde 
ruimtelijke structuur met doegroen.  

Allereerst wilde Van den Eerenbeemt de 
oostwest-as van het complex versterken. Deze 
was verzwakt door de (aanstaande) sloop van 
de oude paviljoens en versnipperd door de 
uitbreidingen van het complex met een park in 
het westen en nieuwbouw in het oosten. Het 
park vond hij te zeer besloten en in zichzelf 
gekeerd, de nieuwbouw te afgelegen. Als 
remedie stelde hij voor om het park meer te 
openen naar de rest van het terrein, en aan 

de oostzijde met omheinde tuinen en een 
voetbalstadion een grotere samenhang te 
introduceren. Om de open plekken die door 
de sloop van de oude paviljoens te repareren 
kwam hij met het plan om de symmetrie van 
het complex met beplanting rondom de kapel 
te herstellen. 

Een tweede punt voor verbetering was de 
nieuwe entree aan de westzijde van het 
terrein, die bezoekers via een rare achterom 
weg het terrein opvoerde en uitkwam bij de 
achtertuin van een woongebouw. Van den 
Eerenbeemt bedacht een oriëntatiepleintje als 

schakel tussen de nieuwe entree en de oude 
terreininrichting. Aan de zijde van het spoor 
voorzag het ontwerp in een grotere variatie: 
het doortrekken van de dichte groenstructuur 
van het park aan weerszijden van de nieuwe 
entreeweg en het creëren van openheid 
verderop langs het spoor, zodat vanaf het 
terrein het omringende landschap beter zou 
zijn te ervaren. 

De belangrijkste aanpassing aan het nieuwe 
woonmilieu was de toevoeging van tuinen 
aan de woongebouwen, begrenst door hagen. 
Wat in de tuin zou gebeuren was een zaak 

detail parkentree

detail oriëntatiepunt bij entree

1989 uitgangspunten struktuur- en beheersplan van den Eerenbeemt



voor de bewoners, dankzij de hagen zou er 
toch rust en een zekere samenhang in het 
beeld ontstaan. Aan de zijde van ’t Hooghout 
werd de oude terreingrens, met zijn bomenrij, 
opgeofferd om een open structuur te bereiken 
bij de kwekerij en de begraafplaats, en een 
meer afgesloten tuinenwereld inclusief een 
dierenpark bij ’t Hooghout. 

Het beheersplan onderscheidde verschillende 
terreinonderdelen met elk eigen karakter, 
zoals tuin, park, weide, landschap, bos, 
houtwal en erf. Voor elk terrein was een ander 
beheersregime. Door bepaalde gebieden een 
meer  natuurlijke ontwikkeling te geven, zou 
mankracht en geld vrijkomen om op andere 
gebieden intensiever en milieuvriendelijker 
onderhoud te verrichten. 

Al met al ambieerde Van den Eerenbeemt om 
een herkenbaar geheel met uiteenlopende 
leefwerelden te realiseren. Het complex 
moest volgens hem openstaan naar zijn 
omgeving en tegelijk een volwaardig en rijke 
belevingswereld bieden voor de bewoners die 
soms nauwelijks van het terrein afkwamen. 
Het groen zou een duurzaam kader moeten 
bieden, waarbinnen de gebouwen gemakkelijk 
zouden kunnen veranderen. Van deze 
plannen kwam in de praktijk niet veel terecht. 
De structurele ingrepen, zoals het versterken 
van de oostwest-as of het verbeteren van 
de entree, bleven uit. Uiteindelijk leidde 
een bestedingsbeperking tot afstel van 
vernieuwingen in de terreinaanleg. Alleen 
op het laagste schaalniveau werd iets met 
de voorstellen gedaan, met name met de 
introductie van hagen voor de begrenzing van 
de vele tuinen bij de woongebouwen. 

Na de sloop van de paviljoens volgde de bouw 
van nieuwe woongebouwen en voorzieningen 
op ‘willekeurige’ plekken (ontwerp Calis en 
Van Gendt architecten uit Den Bosch). Op 
de schaal van het hele complex werden 

geen ingrepen gedaan. De maatschappelijke 
integratie van de psychiatrische zorg leidde 
in de praktijk tot een desintegratie van de 
ruimtelijke structuur van het zorgcomplex. Een 
wereld van flarden, fragmenten en onbenutte 

1989 struktuurplan van den Eerenbeemt

potenties was het ruimtelijke resultaat van 
veertig jaar dynamische ontwikkelingen in de 
psychiatrische zorg. 
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Deze kaart toont de structurele dragers 
van Huize Assisië: ruimtelijke elementen 
die bepalend zijn voor de herkenbaarheid 
en oriëntatie op het terrein. Het gaat om 
drie evenwijdige structuren die ruimtelijk 
nauwelijks enig verband met elkaar hebben. 
Centraal op het terrein ligt de hoofdas, die 
stamt uit de bouwtijd. De as wordt gevormd 
door de Nachtegaallaan met de flankerende 
bomenrijen en een monumentale bebouwing 
uit het begin van de twintigste eeuw: de 
kapel, het administratiegebouw, verschillende 
blokken laagbouw aan de Nachtegaallaan en 
iets terzijde daarvan: het schoolgebouw uit 
1923. Het tweede structurerende element van 
Huize Assisië is het park aan de westzijde, 
dat aan het begin van de jaren zestig werd 
aangelegd. Dit gebied sluit ruimtelijk niet goed 
aan op het zorgcomplex en wordt bovendien 
niet intensief gebruikt, het eiland in de 
waterplas is zelfs afgesloten. Toch draagt het 
park in zeer sterke mate bij aan het groene 
karakter en de oriëntatie op het terrein. Het 
derde element van de hoofdstructuur is het 
open terrein aan de westzijde, een ruimtelijke 
tegenhanger van de gesloten wereld van het 
park. De sportvelden en landbouwgronden 
geven Assisië lucht en zorgen voor zicht op 
het landschap en de horizon. Alle onderdelen 
van het terrein zijn te relateren aan een van 
de drie hoofdelementen: symmetrieas, park en 
open landschap. 

HOOFDSTRUCTUUR

1. 

3.

4.

2.
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De samenhang van Huize Assisië schuilt 
in de verbindingen en informele routes op 
het terrein. De belangrijkste hiervan is de 
oostwest-as, waarlangs vroeger de paviljoens 
van de patiënten stonden (Kievitsvlucht). De 
as verbindt de uiteenlopende wereld van park, 
oude hoofdas, woongebieden, sportvelden 
en het landschap met elkaar – maar is zelf 
nauwelijks te ervaren in het terrein. Veel 
dominanter is de oude terreingrens, een iets 
verhoogde randweg met prachtige bomen 
(Eendengracht en in iets gewijzigde vorm 
de Hindenloop). De secundaire structuur 
van Assisië wordt gecompleteerd met een 
reeks bijzondere gebouwen en gebieden: 
d’n Herd, het winkelcentrum, de oude 
wasserij, ’t Hoogland (Kangoeroehof), de 
dienstwoningen aan de Hooghoutseweg en 
de begraafplaats. In het algemeen kan gesteld 
worden dat de samenhang tekort schiet 
doordat de hoofdstructuur is versnipperd en 
de secundaire structuur onderontwikkeld is 
gebleven. 

SECUNDAIRE STRUCTUUR

1. 

2.

3.

4. 

5.
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De actuele bebouwing van Huize Assisië is 
onder te verdelen in drie zones, die elk een 
kenmerkende ruimtelijke structuur hebben. 
Ten eerste zijn er de voorzieningen uit de 
eerste fase, die ooit als onderdelen van 
een bijzonder landgoed werden gebouwd. 
Concreet gaat het om de bebouwing langs 
de symmetrieas (kapel, administratiegebouw, 
laagbouw) en de oude school. Ook de oude 
omloop van Berepoot en het einde van de 
Eendengracht hoort hierbij. Ten tweede 
is er de woonbebouwing, bijna uitsluitend 
paviljoens in laagbouw die vanaf het begin van 
de jaren zestig werden gebouwd. Het meest 
uitgesproken voorbeeld hiervan is complex 
’t Hooghout (Kangoeroehofje), waarin het 
accent op autonomie en individualiteit werd 
gelegd. Ten derde heeft Assisië een gebogen 
strip met voorzieningen die vanaf de jaren 
zestig ontstond. Hiertoe behoren gebouwen 
als d’n Herd, het contactcentrum, het medisch 
centrum, de wasserij, het activiteitencentrum, 
de manege en het winkelcentrum. 

BEBOUWINGSVELDEN

4.

1. 

2.

4. 

5.

6. 

7.



B E B O U W I N G S V E L D E NB E B O U W I N G S V E L D E N



Door de veranderingen in de loop van de 
afgelopen eeuw heeft Assisië oude kwaliteiten 
verloren en nieuwe kwaliteiten gekregen. 
Afwijkingen die de samenhang van de 
verschillende onderdelen van het complex 
verstoren of kunnen worden opgevat als 
potentieel te verbeteren gebieden zijn op 
deze kaart samengebracht. Het gaat niet 
om een negatief waardeoordeel maar om 
het aanwijzen van de gebieden met kansen 
en opgaven. Overigens werd het gros van 
deze opmerkingen al in 1989 door A. van den 
Eerenbeemt gemaakt. De grootste opgaven, 
potenties en verstoringen zijn te vinden langs 
de oostwest-as, die als een rode draad alle 
onderdelen van Assisië verbindt en ruimtelijke 
samenhang aan het ensemble zou moeten 
geven. In de praktijk is deze as gedegradeerd 
tot een onbeduidend straatje. Ten tweede is 
een reeks van landschappelijke opgaven in 
de westrand van het complex te vinden: het 
herontwikkelen van het park (nu: te geïsoleerd 
in het complex en onvoldoende benut), het 
eindelijk vormgeven van de entreeroute en 
herontwerpen van het restant van de siertuin 
tussen D’n Herd en het administratiegebouw. 
Een derde opgave ligt aan de oostzijde, 
namelijk om meer samenhang in de 
woongebouwen aan te brengen, mogelijk in 
combinatie met de oostwest-as. Tenslotte is 
de noordgrens (langs het spoor) momenteel 
weinig meer dan een groene achterkant, in 
de toekomst zou hier met het introduceren 
van contrasten (gesloten groen, doorzichten, 
tuinen) een relatie met het achterliggend 
landschap richting Biezenmortel kunnen 
worden gelegd. 

VERSTORINGEN EN/OF POTENTIES
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Deze kaart geeft een waardering van de 
ruimtelijke structuur in zijn tegenwoordige 
toestand. Het gaat om de nog aanwezige 
samenhang tussen de hoofdstructuur, de 
secundaire structuur, de bebouwingsvelden 
en de architectuur. De waardering voor de 
bebouwing is gekoppeld aan de betekenis 
voor de ruimtelijke, stedenbouwkundige 
kwaliteit. Waar mogelijk wordt gewezen 
op bijzondere architectuur (juweeltjes), die 
nader onderzoek vereisen. De waardering 
voor Huize Assisië richt zich met name 
op de leesbaarheid van landschap en de 
geschiedenis. Allereerst schuilt deze in de 
oude hoofdas, inclusief de bebouwing uit 
het begin van de twintigste eeuw, en de 
beplante route om het oude terrein. Voor 
het ensemble waardevolle bebouwing: 
kapel, administratiegebouw, oude 
laagbouw Nachtegaallaan, de oude school, 
dienstgebouwen aan de Hooghoutseweg, 
experimentele woningbouw ‘t Hoogland 
(Kangoeroehofje). Een ruimtelijk bijzonder 
element is de omsloten tuin van de 
begraafplaats. De latere woonbebouwing en 
paviljoens met voorzieningen zijn voor de 
ruimtelijke kwaliteit van het geheel redelijk 
indifferent en vervangbaar. Uitzonderlijk 
zijn wel de consequent doorgevoerde 
erfafscheidingen (groene hagen), die met 
name bij de woongebouwen zorgen voor rust 
en samenhang in de openbare ruimte.  

WAARDERING

1. 
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FASE 1: HUIZE ASSISIË ALS EEN BIJZONDER 
LANDGOED (1903-1960)

1900 
‘In het najaar van 1900 berichtte de broeder-
overste van het krankzinnigengesticht Huize 
Padua te Boekel den inspecteurs, dat hij in 
onderhandeling was over een terrein, bijna 45 ha. 
groot en gelegen onder de gemeente Udenhout, 
ten einde aldaar eene inrichting te bouwen voor 
personen, die verlangen in een gesticht verzorgd 
te worden, maar niet krankzinnig zijn. Dit plan 
werd gewijzigd in dien zin dat de inrichting 
bestemd zoude worden voor de verpleging van 
idioten.’25

1901 
Over de inrichting wordt overleg gepleegd met 
de inspecteurs van het Staatstoezicht op de 
Krankzinnigenzorg. Het voornemen bestaat bij de 
broeder-overste een gesticht op de richten voor 
tweehonderd patiënten van verschillende leeftijd, 
met één geneesheer die op het terrein zal wonen. 
De broeders willen echter eerst beginnen met 
vijftig patiënten onder toezicht van de plaatselijke 
arts. 

1902  
Verlening van de Koninklijke Vergunning voor 
de bouw van Huize Assisië. Het nieuwe gesticht 
valt onder het bestuur van de vereeniging voor 
landbouw en verzorging van krankzinnigen Huize 
Padua. Het ontwerp van het complex wordt 
gemaakt door architect Heykants uit Erp. 

1903 
Bouw van het administratiegebouw en het 
Vincentiusgebouw (voor zeventig jongens).

1904 
Zes broeders nemen hun intrek in Huize Assisiё. 

Later dat jaar wordt het Antoniuspaviljoen 
opgeleverd en de  watertoren gebouwd.

1909 
Bouw van het Mariapaviljoen.

1912 
Met de bouw van het Franciscuspaviljoen en 
de directeurswoning wordt de oorspronkelijke 
opzet van het terrein voltooid. Er wonen nu 190 
patiënten op het terrein die verzorgd worden door 
25 broeders en 27 leken. 

1923 
Bouw van het St. Josephpaviljoen en een school. 
Het paviljoen is bestemd als medisch centrum met 
observatie- en verpleegruimte. 

1947 
Verbouwing van het Antoniuspaviljoen en 
het Mariapaviljoen. Als oplossing voor de 
overbezetting in deze paviljoens worden de open 
zolders omgevormd tot slaapzalen. Oprichting van 
werkplaats Nazareth in een houten barak. 
 
1950 
Door grondaankopen is het terrein van Huize 
Assisië uitgebreid tot ongeveer 65 hectare.

1952 
Op advies van Inspecteur Koenen worden aan 
het Vincentiuspaviljoen, het Antoniuspaviljoen en 
het Mariapaviljoen een serre gebouwd. Architect 
J. van Dongen jr. uit Apeldoorn ontwerpt twee 
nieuwe  paviljoens, voor respectievelijk 84 en 200 
patiënten. Van Dongen zocht naar een uitbreiding 
binnen de oorspronkelijke, symmetrisch opgezet, 
van het terrein. De plannen konden wegens een 
gebrek aan geld geen doorgang vinden. 

1953 
Verbouwing van de ziekenzaal en de 
observatiezaal van het St. Josephpaviljoen, naar 
een ontwerp van architect Van Dongen.

1955 
De observatiezaal van het St. Josephpaviljoen 
krijgt een wintertuin.

1956 
Verbouwing van de centrale keuken in het 
administratiegebouw. Een nieuwe wasserij wordt 
in gebruik genomen, de oude wasserij wordt 
verbouwd tot bakkerij en slagerij.

FASE 2: HUIZE ASSISIË ALS EEN BIJZONDER 
DORP (1960-1980)

1961 
Het Staatstoezicht op Krankzinnigen en 
Krankzinnigenverpleging wordt geïntegreerd in het 
Staatstoezicht op de gezondheidszorg.

1962
De Grontmij maakt een uitbreidingsplanvoor Huize 
Assisiё. Dit masterplan voorziet in de bouw van 
vijf lage woongebouwen aan de oostzijde van het 
terrein. Ook is de aanleg van een park met vijver 
aan de westrand in de plannen opgenomen. 

1963 
Oplevering van de nieuwe woongebouwen. In 
tegenstelling tot de ontwerpen voor nieuwbouw uit 
1952 wordt de symmetrische opzet van het terrein 
losgelaten en is het geheel minder grootschalig. 
De vijf paviljoens, met ieder plaats voor 170 
pupillen, zijn verdeeld in drie paviljoens bestemd  
voor de ‘debielengroep’ en twee paviljoens voor 
semi-bedverpleging en dubbelgehandicapten.26 Al 
snel blijkt echter dat de opzet van de gebouwen 
niet meer voldoet: de pupillen zijn praktisch niet 
meer bedlegerig. 

1964 
Bouw van een tweede school.

1966 
Aanbouw van een nieuwe vleugel aan de, 

inmiddels te klein opgezette, wasserij uit 
1956. Hierbij komt tevens ruimte vrij voor een 
kleermakerij en het kledingmagazijn.

1967 
Oprichting van het overkoepelend orgaan Daniël 
de Brouwerstichting. De stichting is opgericht 
door de Congregatie der Broeders penitenten 
tot voortzetting van de inrichtingen Huize Padua 
in Boekel, Sint Josephstichting in Apeldoorn, 
Huize Assisië in Udenhout, Huize Piusoord, in 
Tilburg, De Lathmer in Wilp en De Hartekamp in 
Heemstede.’ In dit jaar werd tevens het Daniël 
de Brouwer-ontspanningsgebouw in gebruik 
genomen (tegenwoordig bekend als toneelgebouw 
d’n Herd).
 
1970 
Plankaart van de technische dienst van Huize 
Assisië waarop alle vijf paviljoens verdwijnen 
en gedeeltelijk plaats maken voor nieuwbouw.. 
Landschapsarchitect P.A.M. Buys maakt op 
basis van deze uitgangspunten een ‘Principeplan 
Situering Bebouwing en terreinindeling’.

1972
Bouw contactcentrum

1973 
Bouw van het nieuwe wooncomplex ’t Hooghout. 
Bewoners wonen hier meer zelfstandig in kleinere 
leefgroepen. Uit dit jaar dateert ook het medisch 
centrum 

1977 
Bouw van twee wooncomplexen, Damiano en 
Franciscus, op het oostelijk deel van het terrein. 

1978 
Ingenieurs- en architectenbureau Swinkels en 
Salemans uit Maastricht maakt een ontwerp voor 
vijf paviljoens op het oostelijk deel van het terrein. 
De paviljoens bieden plaats aan 144 pupillen, een 
eventuele uitbreiding voor een zesde paviljoen 
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is al in het plan opgenomen. Het ontwerp is niet 
uitgevoerd. 

FASE 3: HUIZE ASSISIË ALS DORP MET EEN 
GESANEERDE KERN (1980-2005)

1987 
Huize Assisië wordt een zelfstandige instelling. Er 
wordt een begin gemaakt met de sloop van de vier 
woonpaviljoens, onderdeel van het oorspronkelijk 
complex van architect Heykants. 

1989
Bureau Van den Eerenbeemt krijgt de opdracht 
om een struktuur- en beheersplan voor de 
buitenruimte op te stellen. 

1996 
Door een fusie tussen Huize Assisië en Accent 
komt de instelling onder leiding van Stichting 
Prisma te staan.

Noten 

1 In het gedenkboek wordt deze broeder als enige 
ontwerper van de tuin genoemd. Aangenomen 
mag worden dat er, mede door gebrek aan 
fondsen, geen officiële landschapsarchitect is 
aangetrokken. 
2 Verslag krankzinnigen inspecteurs.
3 Verslag krankzinnigen inspecteurs.
4 Gedenkboek.
5 Gedenkboek, p31.
6 Gedenkboek, p88.
7 Gedenkboek, p25.
8 Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland, p41.
9 Mens 2003, 86-87.
10 Mens 2003, 89.
11 Mens 2003, 111.
12 Plannen en planning, 14.
13 Plannen en planning, 5,17.
14 Congregatie, 5.
15 Congregatie, 13.
16 Plannen en planning, 8.
17 Plannen en planning, 14.
18 Mens 2003, 229.
19 Plannen en planning, 14.
20 Mens 2003, 171.
21 Mens 2003, 171.
22 Mens 2003, 221.
23 Mens 2003, 229.
24 Mens 2003, 171-178.
25 19e verslag van het staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten in 
de jaren 1900, 1901 en 1902, aan den minister 
van binnenlandsche zaken aangeboden door 
de Inspecteurs voor het Staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestichten.
26 Plannen en planning 1968-1973.
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