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Zicht vanuit het zuiden op de zijkant van de kapel met links de voorvleugel en rechts de achtervleugel. 
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Luchtfoto van het terrein van de Mutsaersstichting met rood omkaderd de beschermde strook van steilrand tot Postweg met links het H-vormige hoofdgebouw en rechts het mausoleum op 
het uiteinde van de laan (bron: gemeente Venlo). 
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i n l e i d i n g

a a n l e i d i n g e n o p g av e
Mutsaersoord is een gemeentelijk monument en staat 
thans leeg. De eigenaar onderzoekt al geruime tijd 
de mogelijkheden en haalbaarheid van een nieuwe 
bestemming. Daarbij is de wens uitgesproken mogelijk extra 
ruimte toe te willen voegen. In dat kader is in aanvulling op 
de redengevende omschrijving van het monument al een 
bouwhistorisch onderzoek verricht.1 Dat onderzoek biedt 
zicht op de bouwgeschiedenis en resulteert in een aantal 
waarderingskaarten die aangeven welke fysieke onderdelen 
van het gebouw in meer of mindere mate authentiek, gaaf 
en waardevol zijn. 
In aanvulling hierop heeft de gemeente Venlo behoefte 
aan een cultuurhistorisch transformatiekader. Daarin 
worden de essentiële stedenbouwkundige, ruimtelijke en 
architectonische principes geduid. Die duiding in combinatie 
met de beschikbare waardering biedt (beter) zicht op 
kansen en (on)mogelijkheden. Wat is in conceptuele zin de 
logica van het gebouw en de directe omgeving, en waar 
zit eventueel speelruimte voor verandering cq. toevoeging 
zonder de cultuurhistorische waarden onevenredig geweld 
aan te doen? Voor de beantwoording hiervan zijn de 
beschrijving en het bouwhistorisch onderzoek ontoereikend. 
In aanvulling daarop biedt dit transformatiekader de 
mogelijkheid om bij wijzigingsvoorstellen weloverwogen 
keuzes en afwegingen te kunnen maken. 

w e r k w i j z e, v e r a n t wo o r d i n g e n t e a m
Onze werkwijze bestaat gewoonlijk uit de componenten 
archiefonderzoek, geschreven bronnen, veldwerk en 
uitwerken, en de stappen inventariseren, analyseren, 

1  Oldenmenger, A.G. (2011), Venlo Mutsaersoord. Waardestellende 
bouwhistorische verkenning, Den Bosch juni 2011: BAAC-rapport A-11.0161.

waarderen en adviseren. Gezien de beschermde 
status van het gebouw, en het voorwerk van het 
bouwhistorisch onderzoek ligt het accent op de 
analyse, duiding en advisering. Er is geen aanvullend 
archief- en literatuuronderzoek gedaan. Omwille van de 
onafhankelijkheid en objectiviteit wordt dit onderzoek 
uitsluitend gebaseerd op cultuurhistorische overwegingen. 
Bouwtechnische staat, gebruikersbelangen en/of financiële 
aspecten worden buiten beschouwing gelaten. Het 
onderzoek is verricht door architectuurhistoricus Leon van 
Meijel en architect Teake Bouma. 

l e e s w i j z e r 
Deze kernachtige rapportage is als volgt opgebouwd:
• Inleiding: opdracht en verantwoording.
• Een bondige beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, 

de situering en de architectonische verschijningsvorm van 
het gebouw, aangevuld met afbeeldingen. Deze typering 
is ontleend aan de bestaande redengevende omschrijving 
en het bouwhistorisch onderzoek, en is waar nodig 
puntsgewijs aangevuld met een analytische beschouwing.

• Een graduele waardering op kaart in drie kleuren 
(hoge, positieve of indifferente monumentwaarde) 
met korte toelichting waarin de cultuurhistorische 
waarden zijn omschreven. Deze tekst is ontleend aan de 
monumentbeschrijving en het bouwhistorisch onderzoek, 
en is waar nodig puntsgewijs aangevuld. Het betreft een 
zogeheten ‘interne waardestelling’ die beperkt blijft tot 
het gebouw zelf (geen vergelijkende waardering met 
soortgelijke gebouwen elders).

• Een transformatiekader met algemene uitgangspunten en 
specifieke aanbevelingen in tekst en op kaart waarin de 
ruimte voor verandering wordt verwoord en verbeeld.

• Een bijlage van geraadpleegde bronnen en het colofon. 
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Gedenksteen bij de hoofdentree. 
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t y p e r i n g 

b a s i s g e g e v e n s
naam   Mutsaersoord
straat, plaats   Schaapsdijkweg 56, Venlo
kadastrale aanduiding D 5186
ontwerp- / bouwperiode 1928 / 1928-1930
architect   J. Kayser (1879-1963)
bouwstijl   zakelijk expressionisme,
    invloed Amsterdamse School
aannemer   Th. Spreeuwenberg
oorspr. functie  herstellingsoord
opdrachtgever  Herstellingsoordvereniging 
    RK Bond  ‘Sint Raphaël’
huidige functie  staat leeg
status   gemeentelijk monument 

b e s c h r i j v i n g

bouwgeschiedenis
‘In 1929 gebouwd pand, oorspronkelijk als 
herstellingsoordgebouw’, aldus de bondige historie in 
de redengevende omschrijving uit het gemeentelijke 
monumentenregister. Het bouwhistorisch onderzoek voegt 
daar het volgende aan toe (puntsgewijs samengevat en waar 
nodig aangevuld):
• Door de ‘Rooms-katholieke Bond van Spoor- en 

Tramwegpersoneel’ - ook bekend als ‘Sint Raphaël’ - werd 
in 1927 de R.K. Herstellingsoord Vereniging Mgr. Mutsaers 
opgericht met het doel de gezondheid van haar volwassen 
leden en hun gezinnen te bevorderen. 

• Nadat de Herstellingsoordvereniging voor weinig geld 
bouwgrond in Venlo had bemachtigd, werden drie 
architecten om een ontwerpvoorstel gevraagd. Jules 
Kayser (1879-1963) uit Venlo kreeg vervolgens opdracht 

om zijn voorstel verder uit te werken. Op basis van het 
definitieve ontwerp uit augustus 1928 werd de bouw 
gegund aan de lokale aannemer Th. Spreeuwenberg. 
Kayser ontwierp overigens ook het naastgelegen 
vrijstaande bijgebouw: het Agnespaviljoen voor kinderen. 

• Op een steen naast de hoofdentree staat te lezen: ‘Deze 
gedenksteen werd gelegd in piam memoriam Mgr. A.J.M. 
Mutsaers, eerste bondsadviseur van St. Raphaël, door zijn 
broeder Barend Mutsaers op 23 sept. 1929.’

• Op 15 mei 1930 betrokken de ‘Zusters van de Heilige 
Vincentius’ het hoofdgebouw. Mgr. Schrijnen verrichtte 
op 29 juli van dat jaar de officiële opening. Toen werd 
ook in de hal het borstbeeld onthuld van de enkele jaren 
eerder overleden Mgr. Mutsaers; geestelijk adviseur 
van Sint Raphaël naar wie het herstellingsoord werd 
vernoemd. De plaquette daaronder heeft het opschrift: 
‘ONS MGR. MUTSAERSOORD WERD GESTICHT DOOR EN 
VOOR DE MANNEN EN VROUWEN VAN ST. RAPHAEL A.D. 
1930’, gevolgd door een lijst van bij de bouw betrokken 
personen. De afdelingen van Sint Raphaël verzorgden de 
aankleding van de kapel en de aanplant van het terrein.  

• Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het gebouw 
deel uit van het nabij gelegen Duitse militaire vliegveld 
Fliegerhorst, en werden vloeren, deuren, kozijnen, ruiten 
en beelden vernield. Na herstelwerkzaamheden kon het 
gebouw op 25 november 1947 weer als herstellingsoord 
in gebruik worden genomen. Het Agnespaviljoen was 
daarentegen verwoest en werd in 1958 herbouwd.  

• Begin jaren tachtig vertrokken de Zusters. De opvattingen 
over herstellingsoorden waren inmiddels drastisch 
veranderd. Mutsaersoord transformeerde geleidelijk van 
een rusthuis naar een behandelcentrum. Er kwam steeds 
meer aandacht voor psychologische hulpverlening. Dat 
vergde nieuwe huisvesting op het terrein en onderhavig 
gebouw kwam daardoor uiteindelijk leeg te staan. 
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De situering van Mutsaersoord aan de oostelijke rand van de bebouwde kom van Venlo (bron: Google Maps).
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situering
De redengevende omschrijving uit het gemeentelijke 
monumentenregister en het bouwhistorisch onderzoek 
geven geen informatie over de situering. De volgende 
punten zijn evenwel van belang:
• Het vrijstaande pand bevindt zich in het uiterste oosten 

van de bebouwde kom van Venlo, temidden van het 
parkachtige terrein van de Mutsaersstichting dat in 
noordelijke richting aansluit op het Schaapsdijkpark.

• Het pand is een kwartslag gedraaid ten opzichte van 
de Schaapsdijkweg en van daaraf bereikbaar via een 
slingerende toegangsweg. 

• Het pand staat bovenop de steilrand van het Venlose 
Maasterras en maakt - evenwijdig aan die steilrand - een 
breed front in westelijke richting naar de stad: als ware 

het een balkon met vrij zicht in de verte (anno 2015 is dat 
panorama gedeeltelijk dichtgegroeid). 

• De hoofdentree in het midden van het front is het 
vertrekpunt voor een centrale as waarlangs het gebouw en 
het terrein symmetrisch zijn gestructureerd.  

• Dat terrein strekt zich uit van steilrand tot Postweg, met 
achtereenvolgens in die centrale as: de voortuin, de 
hoofdentree, de kapel, de eetzaal met terras, de achtertuin 
met waterpartij, de laan en het mausoleum. De zij- en 
achtertuin van het hoofdgebouw alsmede de ruimte rond 
het mausoleum worden omringd door bos en hebben 
daardoor een besloten karakter. 

• De jongere bebouwing van de Mutsaersstichting 
ligt allemaal op gepaste afstand ten zuiden van de 
omschreven en beschermde strook.     

Luchtfoto uit begin jaren dertig met op de voorgrond 
het hoofdgebouw, en rechts daarvan het na de oorlog 
gesloopte Agnespaviljoen. Het bos rondom de tuin is 
net aangeplant (bron: BAAC 2011).
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Betonnen veranda met grote ramen tegen bakstenen gevel. Spits uiteinde van de veranda (motief ‘scheepsboeg‘). Bakstenen gevel met betonnen en keramische accenten.

Tuinmuurtje met zitbank als ruimtelijk overgangselement. Metselwerk in Noors kettingverband. Markante entree in het midden van de voorgevel.
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architectonische verschijningsvorm
De redengevende omschrijving uit het gemeentelijke 
monumentenregister geeft geen informatie over de 
architectuur. Het bouwhistorisch onderzoek omschrijft de 
verschijningsvorm als volgt (puntsgewijs samengevat en 
waar nodig aangevuld):
• Het pand heeft een H-vormig grondplan met een 

langgerekte verpleegvleugel aan de frontzijde, een kortere 
zuster- cq. dienstvleugel aan de achterzijde en een kapel 
met schilddak en flankerende corridors als verbindende 
schakel prominent in het midden. De tweelaags vleugels 
hebben beide een spiegelsymmetrische opzet met een 
middenrisaliet en zijn voorzien van platte daken. 

• De gevels van rode baksteen zijn opgetrokken als 
spouwmuur, gemetseld in Noors kettingverband met 
verdiepte voegen en voorzien van een trasraam met 
insnijdingen en rollaag. In het vlakke metselwerk zijn 
accenten aangebracht in grijs beton, oranje gebakken 
tegels en gele baksteen. Uitgevoerd in beton zijn de 
lateien, de luifels, de afdekplaten, de cordonlijsten 
en de constructies van de veranda’s en halfronde 
uitbouw van de eetzaal. Oranje gebakken tegels zijn 
gebruikt als lekdorpels, bestrating van de terrassen 
en als gevelbekleding van de verdieping van de twee 
middenrisalieten. Gele baksteen is als accent alleen 
toegepast bij de vensterstijlen van de kapel. 

• De meest expressieve onderdelen met verwantschap aan 
de Amsterdamse School bevinden zich in de voorgevel. 
In het midden een rondboogportiek tussen tweezijdige 
erkers en vlaggenmasten, en op de uiteinden van de 
veranda’s een ‘scheepsboeg’: het bandvenster met dubbel 
bovenlicht van de veranda eindigt in een spitse punt met 
gemetselde steunbeer.

• Alle vensteropeningen zijn rechthoekig en hebben 
wisselende formaten. Per bouwlaag varieert de mate 
waarin ramen op de gevel of juist verdiept liggen. Veel 
oorspronkelijke deuren en ramen zijn vernieuwd en 
veel oorspronkelijk glas-in-lood is verloren gegaan. De 
gevelindeling is daarentegen merendeels nog intact. In 
en rond de kapel zijn de stalen ramen en het veelkleurige 
glas-in-lood wel behouden.  

• Als voormalig herstellingsoord is het gebouw sterk naar 
buiten gericht. Dat komt in de architectuur tot uitdrukking 
in allerlei overgangselementen die het gebouw in de 
omgeving verankeren, zoals gemetselde tuinmuurtjes met 
geïntegreerde plantenbakken, trappen en zitbankjes, de 
veranda’s met grote ramen en de terrassen. Deze ‘schil’ van 
overgangselementen is het meest nadrukkelijk rond de 
patiëntenvleugel aan de voorzijde. 
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Symmetrische opzet van het bouwvolume met de kapel als 
centraal middelpunt. De representatieve voorvleugel is iets 
breder en onttrekt daardoor de rest van het gebouw aan het 
zicht vanaf de frontzijde.  

Symmetrische opzet van de plattegrond, waarbij de spiegelas 
door de hoofdentree, hal, kapel en eetzaal loopt. De 
ruimtelijke indeling aan weerszijden is (vrijwel) identiek. 

Met de voorgevel en de halfrond uitgebouwde eetzaal 
heeft het gebouw een duidelijk herkenbaar en gemarkeerd 
begin en eind. De centrale looplijn splitst zich ter plaatse 
van de kapel. Haaks daarop liggen de vleugels (enkele met 
middengang) evenwijdig aan de ontsluitingswegen van het 
terrein. 
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Het front, de kapel en de eetzaal zijn als hoofdelementen 
binnen het geheel sterk gearticuleerd: uitgebouwde 
veranda’s en verdiepte entree aan de voorzijde, hoog 
oprijzend zadeldak bij de kapel en een halfronde uitbouw aan 
de eetzaal.  

Qua hoogteontwikkeling ligt de climax bij dergelijke 
gebouwen veelal in het midden vooraan. Hier juist meer naar 
achteren om het belang van de kapel te benadrukken.

Gemetselde tuinmuurtjes met geïntegreerde plantenbakken, 
trappen en zitbankjes, de veranda’s met grote ramen en de 
terrassen verankeren het gebouw in de omgeving. Deze ‘schil’ 
van overgangselementen is het meest uitgesproken rond de 
voormalige patiëntenvleugel aan de voorzijde.
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Bij binnenkomst is de zichtlijn meteen gericht op de 
monumentale trap met het borstbeeld van Mgr. Mutsaers. 

De voormalige eetzaal biedt via een halfronde uitbouw 
panoramisch uitzicht op de achtertuin. 

Karakteristieke opzet met middengang en slaapkamers aan 
weerszijden in de patiëntenvleugel. 

De trap is nog in hoge mate origineel met tegelwerk, 
houten handlijst en fraai siersmeedwerk. 

Aan de afwerking van de kapel is veel zorg besteed. De 
meeste interieurelementen zijn evenwel verwijderd. 

Gang met origineel tegelwerk op de vloer en tegen de 
wanden.  
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ruimtelijke opzet en interieurelementen
De redengevende omschrijving uit het gemeentelijke 
monumentenregister geeft geen informatie over het 
interieur. Het bouwhistorisch onderzoek omschrijft de 
inpandige opzet en elementen als volgt (puntsgewijs 
samengevat en waar nodig aangevuld):
• De H-vormige plattegrond heeft een spiegelsymmetrische 

opzet. De middenas door de vestibule, hal, kapel en 
eetzaal vormde de scheiding tussen de mannenafdeling 
(rechts) en de vrouwenafdeling (links). Beide afdelingen 
hadden op de begane grond een eigen zitzaal met 
veranda, garderobe, toiletgroep, kapeltoegang en corridor 
naar de eetzaal; en op de verdieping slaapkamers en 
een badkamers aan weerszijden van een middengang. 
Aan de centrale hal lagen de kamers van de directie, 
dokter en rector (voorzijde van het gebouw) alsmede 
de kapel (achterzijde). Twee corridors aan weerszijden 
van de kapel - voor beide seksen één - leidden naar de 
achtervleugel met op de begane grond een grote eetzaal 
(midden), een vrouwenafdeling met slaapkamers aan 
weerszijden van een middengang (links) en een keuken 
met refter en recreatiezaal voor de zuster (rechts). Op 
de verdieping sliepen de zusters (rechts) en waren grote 
berg- en droogzolders (overig). Deze heldere indeling is 
anno 2015 nog goed herkenbaar, met uitzondering van de 
heringedeelde begane grond van de voorvleugels en de 
heringedeelde verdieping van de achtervleugels: daar zijn 
veel binnenwanden gewijzigd en toegevoegd. 

• De H-vormige structuur met zijn noordzuid gerichte 
vleugels zorgt voor een tweezijdige daglichttoetreding 
en een optimale bezonning voor vrijwel alle vertrekken, 
die daardoor voldoende licht en frisse lucht krijgen. Deze 
opzet is ongewijzigd.

• De meest bijzondere authentieke interieurelementen 
zijn bewaard gebleven in de vestibule, hal en kapel: 
d.w.z. in de meest representatieve en publieke 
ruimtes van het gebouw. De vestibule is voorzien van 
schoonmetselwerk in gele baksteen met lisenen van rode 
baksteen. De lambrisering van gele tegels met blauwe 
plint in de hal is via de keizerstrap doorgezet naar de 
hal op de eerste verdieping. De trap heeft treden van 
graniet en houten handlijsten op siersmeedwerk. Ter 
hoogte van het eerste bordes is tegen de achterwand 
een borstbeeld van Mgr. Mutsaers geplaatst, alsmede 
een plaquette met herinneringstekst. De éénbeukige 
kapel met iets verhoogd en recht gesloten koor heeft 
wanden van schoonmetselwerk in rode baksteen en wit 
gesausd stuukwerk, veelkleurige glas-in-loodramen met 
geometrische motieven en gestileerde zonnestralen, drie 
houten kapspanten op consoles en een gewelf van gele 
baksteen boven het koor. Van de kapelinventaris resteert 
vrijwel niets meer, m.u.v. beeldconsoles en wijwaterbakjes. 

• De meeste andere, meer secundaire ruimtes zijn soberder 
afgewerkt en hebben in enkele gevallen nog een licht 
gemêleerde tegelvloer met rode bies en lambrisering van 
witte tegels. De scheidingswanden tussen de slaapkamers 
zijn uitgevoerd in platen heraklith; dat was destijds een 
nieuw product. Voor de rest zijn veel vloeren vernieuwd 
en plafonds verlaagd (onduidelijk is of de oorspronkelijke 
afwerking daarbij behouden is).
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Originele bouwtekening van het souterrain (links) en de begane grond (rechts). Het gebouw is uiteindelijk gespiegeld uitgevoerd waarbij links en rechts zijn omgedraaid. 
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Functionele zonering: 1. verkeersruimten, 2. algemene ruimten: 
kapel en eetzaal, 3. vrouwenvleugel, 4. mannenvleugel, 5. vrouwen 
vleugel, 6. zuster- en dienstvleugel, 7. vertrekken arts en directie. 

De H-vormige opzet van het gebouw is ingegeven door de 
functionele zonering waarbij mannen en vrouwen werden 
gescheiden, alsmede door de wens van optimale toetreding van 
zonlicht en frisse lucht in alle vertrekken.

Originele bouwtekening van de verdieping. Bij de bouw zijn links en rechts omgedraaid. 
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Begane grond en verdieping van Mutsaersoord met daarop in vier kleuren de cultuurhistorische waarde van gevels, wanden, trappen etc. (bron: BAAC 2011). De toelichting bij de kleuren staat 
hiernaast beschreven.
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wa a r d e r i n g 

r e d e n g e v i n g
De waardering uit de redengevende omschrijving van het 
gemeentelijk monument luidt als volgt: ‘Van algemeen 
belang vanwege markante situering op steilrand, 
architectonisch belangrijk werk van ir. Jules Kayser en 
kenmerkend voor die tijd, een voor Venlo uniek gebouw.’ 
In het bouwhistorisch onderzoek wordt een breder 
waarderingskader geschetst met o.a. aandacht voor 
de ontwikkeling van de confessionele zorgverlening, 
de specifieke locatie-eisen voor herstellingsoorden, de 
scheiding van de seksen, de landschappelijke ligging, de 
betekenis van gebouw binnen het oeuvre van de architect 
en de ontwikkeling van de bouwtechniek. Vanuit dat kader 
zijn de waarden meer specifiek per onderdeel aangegeven 
op nevenstaande kaarten uit het bouwhistorisch onderzoek. 
Daarbij is met kleuren gradueel onderscheid gemaakt in 
hoge, positieve, indifferente en geen waarde. De vier kleuren 
hebben betrekking op fysieke onderdelen als gevel, wand, 
vloer, plafond of trap. De definitie van de kleuren en de 
toekenning van de waarden luidt als volgt: 

Hoge monumentale waarde (blauw): van cruciaal belang 
voor de structuur en/of de betekenis van het object of 
gebied (bijzonder of uitzonderlijk, behoud is noodzakelijk). 
Deze waardering heeft in hoofdzaak betrekking op:
• de gevels van de voorvleugel, het tussenlid en de eetzaal;
• de trappenhuizen;
• de ruimtelijke indeling van de slaapverdieping in de 

voorvleugel;
• de oorspronkelijke afwerking van de kapel.

Niet ingetekend maar evenzeer van hoge waarde zijn:
• De centrale, structurerende as met alle daaraan gelegen ruimtes, 

elementen en accenten: de voortuin, de hoofdentree, de vestibule, 
de hal met trap, de kapel, de eetzaal met terras, de besloten 
achtertuin met waterpartij, de laan met zichtlijn en de besloten 
plek met het mausoleum. 

• De typologie van de H-vormige plattegrond, met zijn 
spiegelsymmetrische opzet en de grote variëteit aan ruimtelijke 
overgangselementen tussen gebouw en buitenruimte (gemetselde 
tuinmuurtjes met geïntegreerde plantenbakken, trappen, 
zitbankjes en terrassen, alsmede de betonnen veranda’s met grote 
ramen). 

Positieve monumentale waarde (groen): van belang voor de structuur 
en/of de betekenis van het object of gebied (basiswaarde, behoud is 
wenselijk). Deze waardering heeft in hoofdzaak betrekking op:
• de meeste gevels van de achtervleugel;
• de vloer- en dakconstructies van gewapend beton;
• de ruimtelijke indeling van de slaapverdieping in de achtervleugel;
• de sacristie;
• de kapspanten in de kapel. 

Indifferente monumentale waarde (geel): van relatief weinig belang 
voor de structuur en/of de betekenis van het object. Deze waardering 
heeft in hoofdzaak betrekking op:
• de ingrijpend gewijzigde geveldelen van de achterbouw;
• de binnenwanden van ondergeschikte betekenis;
• de enkelvoudige houten balklagen. 

Geen monumentale waarde (rood): jonger dan vijftig jaar. Deze 
waardering heeft in hoofdzaak betrekking op:
• de later toegevoegde interieurelementen, afwerkingen en 

binnenwanden.    
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Over het terrein en midden door het gebouw loopt een 
‘mentale as‘. Langs deze as zijn het gebouw en het terrein 
symmetrisch gestructureerd. Maar er is ook een diepere 
betekenis. 

• Aan het ene uiteinde maakt het pand een breed front 
en ziet vanaf de verhoogde ligging uit over de stad. Hier 
maakt de instelling een connectie met de samenleving 
(helaas groeit het uitzicht dicht). 

• De ontvangst is sterk gearticuleerd en bestaat 
achtereenvolgens uit het voorplein, de rondboogentree, 
de vestibule en de hal: je treedt geleidelijk naar binnen en 
dat verbijzondert de overgang van buiten naar binnen. 

• Eenmaal in de hal wordt je nadrukkelijk geconfronteerd 
met het borstbeeld van Mgr. Mutsaers en de kapel 
daarachter: het spirituele centrum van het gebouw en de 
levensbeschouwelijke grondslag van de instelling. 

• Aan de achterzijde van het gebouw ziet de halfronde 
uitbouw van de eetzaal uit over een eveneens halfrond 
besloten tuin met centrale waterpartij: als ware het de 
Hof van Eden waar je tot rust kon komen. De sobere en 
symmetrische tuininrichting bestond uit een gazon met 
enkele solitaire planten, een pad van de eetzaal naar de 
waterpartij in het midden en een wandelpad rondom het 
gazon langs de bosrand. Anno 2015 is het achterste deel 
van het gazon als moestuin in gebruik genomen. 

• Een smalle laan leidt vervolgens naar het mausoleum aan 
het andere uiteinde van de ‘mentale as‘: hier vindt het 
leven zijn einde. 
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a d v i e s 

i n l e i d i n g

Het Mutsaersoord heeft de beschermde status van 
gemeentelijk monument. De waarden zijn in het vorige 
hoofdstuk nader omschreven en in beeld gebracht. Deze 
cultuurhistorische waarden dienen zoveel mogelijk te 
worden gerespecteerd bij eventuele ingrepen. Tegelijkertijd 
zal een wijziging van functie onvermijdelijk leiden 
tot aanpassingen, zeker wanneer gezocht wordt naar 
extra vloeroppervlak. De zoektocht naar een optimale 
balans tussen bestaande waarden en de ruimte voor 
transformatie is gebaat bij een duidelijke visie en concrete 
aandachtspunten. Op basis daarvan kunnen - vanuit 
cultuurhistorisch perspectief - weloverwogen keuzes en 
afwegingen worden gemaakt. 

t r a n s f o r mat i e f i lo s o f i e

gebruik
• Het voortbestaan en de conditie van het Mutsaersoord 

zijn het beste gewaarborgd door het gebouw weer een 
functie te geven want leegstand is desastreus voor een 
monument: ‘behoud door exploitatie’. 

• Nieuwe functies kunnen bijdragen aan een vitale toekomst 
voor dit pand, mits deze zich op een respectvolle en 
logische manier voegen in het gebouw en de omgeving. 

• Door aanpassingen in de sfeer van functie en gebruik 
beweegt het monument op natuurlijke wijze mee met 
de maatschappelijke veranderingen die steeds weer 
andere eisen aan het gebouw stellen. Tegelijkertijd 

mag het zijn ziel niet verliezen. Die ziel schuilt vooral 
in de door lichtinval en seksescheiding bepaalde 
functionele structuur van de H-vormige opzet; in de 
meer levensbeschouwelijk bepaalde centrale as door 
het gebouw (met de kapel als centraal middelpunt) en 
over het terrein (met het mausoleum als eindpunt); in de 
symmetrisch uitgevoerde en zorgvuldig gedetailleerde 
zakelijk expressionistische bouwtrant met talrijke 
overgangselementen tussen gebouw en buitenruimte; 
alsmede in het onderscheid tussen een representatief front 
met panoramisch uitzicht over de stad en de beslotenheid 
van de achtertuin met een zichtlijn op het mausoleum. 

• Een transformatie begint met een ontwerpend onderzoek 
naar nieuwe of andere gebruiksmogelijkheden binnen 
de bestaande situatie. Zo biedt bijvoorbeeld de graduele 
waardering van de binnenwanden talrijke mogelijkheden 
voor een andere indeling van de plattegrond. Als dat 
onderzoek aantoonbaar geen acceptabel of onvoldoende 
toekomstperspectief biedt, komen andere en meer 
ingrijpende opties in beeld. 

deel en geheel
• Het gebouw staat niet op zichzelf, maar is ontworpen in 

ruimtelijke en architectonische samenhang met het totale 
terrein van steilrand tot en met mausoleum. Beschouw 
die langgerekte strook met bebouwing, landschappelijke 
elementen, terreininrichting en groenaanleg daarom altijd 
als een op elkaar betrokken eenheid, en koester of versterk 
dat ensemble. Binnen dat ensemble is het Mutsaersoord 
een solitair met vrije ruimte aan voor-, zij- en achterkant. 

• Binnen de H-vormige opzet hebben de twee vleugels en 
de verbindende schakel elk hun eigen specifieke functie 
en betekenis die ook afleesbaar zijn aan bijvoorbeeld de 
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veranda’s (verpleging) en de ingebouwde klokkenstoel 
(kapel). En tegelijkertijd worden deze delen als één geheel 
bijeen gehouden door het eenduidige architectonische 
ontwerphandschrift en de heldere opzet van de 
organiserende middenas en structurerende gangen. 

• Het gebouw als geheel kenmerkt zich door een 
symmetrisch evenwicht in de contour van het grondplan 
en de opbouw van het bouwvolume. Wijzigingen aan 
onderdelen of toevoeging van nieuwe delen mogen dat 
evenwicht niet verstoren.

kennis en maatwerk
• Het gebouw Mutsaersoord is een markant monument 

met een bijzonder historisch verhaal en specifieke 
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten. 
Eventuele aanpassingen in in- en exterieur vergen daarom 
maatwerk en de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het 
ontwerp. 

• Het welslagen daarvan valt of staat met inzicht in zowel de 
kwaliteiten als de verandercapaciteit van het gebouw en 
het kavel. Kennis en begrip van het stedenbouwkundige 
en architectonische concept vormen daarom het 
vertrekpunt voor een ontwerpopgave. Dat is geen 
beperking, maar een creatieve uitdaging om tot een 
geslaagd resultaat te komen. 

oud en nieuw
• Uitgangspunt bij eventuele ingrepen is het zoeken naar 

een optimale balans tussen het bijzondere karakter en 
de kwaliteiten van het pand enerzijds, en de wensen 
en noodzakelijke ingrepen voor het gebruik anderzijds. 
Mutsaersoord is namelijk geen museaal object met 
een stolp erover, maar ook geen onbeduidend gebouw 

waaraan je alles zonder meer mag veranderen.  
• Daarom staat het streven naar behoud van historische 

bouwsubstantie voorop, worden ingrepen gemotiveerd 
door een zorgvuldige afweging van het monumentale 
belang, verhouden ze zich goed tot de cultuurhistorische 
waarden en genereren ze waar mogelijk nieuwe waarden 
voor het gebouw en/of de omgeving. 

• Bij ingrepen of toevoegingen heeft reversibiliteit 
(omkeerbaarheid) in beginsel de voorkeur boven vaste 
constructies. Bovendien heeft elke ingreep op zichzelf 
hoge ontwerpkwaliteiten en verhoudt zich goed tot 
de cultuurhistorische kwaliteiten. Bij een eventuele 
uitbreiding zorgt een transparante en sterk contrasterende 
architectuur ervoor dat de karakteristieke architectuur 
en gelede bouwmassa van het monument het beste 
afleesbaar blijven. 

• De vernieuwde vloeren en plafonds tonen dat de 
kleurstelling van het schilderwerk en de stoffering 
van grote invloed is op de ruimtelijke beleving 
van het interieur. Nu vragen soms de verkeerde 
interieuronderdelen de meeste aandacht, zoals in de hal 
waar de kleurrijke vloer en plafond de monumentale trap 
overstemmen. Bij een volgende opknapbeurt is qua kleur 
veel winst te behalen. Een kleurhistorische verkenning kan 
daarbij veel inspiratie bieden.  

zoekrichtingen
• Neem bij het zoeken naar extra vloeroppervlak de 

typologische logica van Mutsaersoord als uitgangspunt. 
Dat wil zeggen, het H-vormige grondplan met de 
organiserende middenas en de spiegelsymmetrische 
opzet van gevels en bouwmassa. Maar ook het gegeven 
dat het gebouw aan de voor- en achterzijde een duidelijke 
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begrenzing heeft en in die richtingen dus niet uit te 
breiden is. Zo blijft het gebouw een samenhangend en 
begrijpelijk geheel.  

• Met inachtneming van alle vorige punten uit deze 
transformatiefilosofie zijn in beginsel drie modellen 
denkbaar voor het creëren van extra vloeroppervlak. Op 
voorhand heeft dan ook geen model de voorkeur.   

 – Optoppen (p. 27): het toevoegen van één plat gedekte 
bouwlaag op de platte daken van de langgerekte voor- 
en/of achtervleugel met rondom een setback. Van 
belang bij dit model is tevens, dat de in hoogte getrapte 
volumeopbouw in enigerlei vorm herkenbaar blijft. Een 
referentie voor dit model is Tate Modern in Londen. 

 – Verbinden (p. 28): het toevoegen van twee verbindingen 
tussen de uiteinden van de voor- en achtervleugel. Deze 
verbindingen hebben platte daken, zijn niet hoger dan 
één bouwlaag, kunnen tevens het souterrainniveau 
benutten, laten de binnenhoven open en liggen iets 
terug ten opzichte van de kopgevels van de voorvleugel. 
Een referentie voor dit model is de Cacaofabriek in 
Helmond.

 – Invullen (p. 29): het toevoegen van een bouwvolume 
aan weerszijden van de kapel. Deze volumes hebben 
platte daken, zijn niet hoger dan één bouwlaag, kunnen 
tevens het souterrainniveau benutten en blijven ‘los’ van 
de sterk gelede gevels. Een referentie voor dit model is 
Bouwkunde in Delft.

 – Dit zijn de drie zoekrichtingen. Voor de uitwerking 
van elk model geldt dat eerst meer gedetailleerde 
randvoorwaarden opgesteld moeten worden vanuit een 
cultuurhistorisch perspectief. 

• Voor de genoemde modellen is het ook van belang om 
te weten hoeveel speelruimte er is voor het vergroten of 

toevoegen van extra openingen in de gevels. De twee 
tekeningen laten zien dat die ruimte er in beperkte mate 
is voor vrijwel alle gevels (groen), met uitzondering van de 
voorgevel inclusief koppen en de lichtbeuk van de kapel 
waar die ruimte er niet is (blauw). 

 – Voor noodzakelijke wijzigingen in de groen gekleurde 
gevels geldt het behoedzame uitgangspunt ‘Ja, 
mits …’, zolang ze qua ontwerp en uitvoering op 
een vanzelfsprekende manier aansluiten op het 
karakteristieke handschrift van architect Kayser.

 – Voor wijzigingen in de blauw gekleurde gevels geldt het 
restauratieve uitgangspunt ‘Nee, tenzij …’. Aanpassingen 
zijn alleen mogelijk wanneer ze de bestaande 
monumentale waarde versterken.

Schematische 
weergave van de 
begane grond (boven) 
en de verdieping 
(onder) met daarop 
aangegeven de 
speelruimte voor 
wijzigingen aan de 
gevelopeningen. 
Blauw betekent geen 
speelruimte, en groen 
staat voor beperkte 
speelruimte (voor 
verdere toelichting 
zie bovenstaande 
hoofdtekst). 
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Transformatieruimte model ‘optoppen‘: extra bouwlaag op de voor- en achtervleugel, weergegeven in het platte vlak (links) en als massastudie (midden). Het referentiebeeld is van Tate 
Modern in Londen. Zie toelichting p. 26.
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Transformatieruimte model ‘verbinden‘: twee extra verbindingen tussen de uiteinden van de voor- en achtervleugel, weergegeven in het platte vlak (links) en als massastudie (midden). 
Het referentiebeeld is van de Cacaofabriek in Helmond. Zie toelichting p. 26.
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Transformatieruimte model ‘invullen‘: twee toegevoegde bouwvolumes aan weerszijden van de kapel, weergegeven in het platte vlak (links) en als massastudie (midden). Het 
referentiebeeld is van de faculteit Bouwkunde in Delft. Zie toelichting pagina 26.
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De lichtbeuk van de kapel is voorzien van glas-in-lood met het motief van zonnestralen.
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Zicht vanuit de bosrand op de achtertuin en achtergevel van Mutsaersoord.
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