
Niet	dat	we	het	beter	weten,	maar	om	te	laten	zien	dat	het	ook	anders	kan!	

Nieuwe	Kansen	voor	het	Katrientje	

De	beleidsplannen	
De	zorg	is	in	Bergen	op	Zoom	goed	geregeld.	Er	zijn	talrijke	beleidsplannen	van	zorginstellingen	én	
van	de	gemeente	die	duidelijk	beschrijven	welke	zorginstellingen	er	zijn,	welke	zorg	er	geboden	
wordt,	wat	de	plannen	zijn	voor	de	toekomst,	wat	en	waar	er	wordt	bijgebouwd	en	wat	er	wordt	
afgestoten.	
Uit	al	die	plannen	blijkt	al	jaren	dat	het	Katrientje	geen	rol	meer	vervult	als	verzorgingstehuis	en	in	
die	zin	door	de	eigenaar	Tante	Louise	Vivensis,	als	herontwikkelingslocatie	wordt	aangeboden	aan	
wie	maar	wil.	Met	andere	woorden;	Het	staat	te	koop	en	partijen	worden	uitgedaagd	er	een	mooie	
nieuwe	invulling	aan	te	geven.	Niet	voor	de	zorg,	dat	zou	elders	in	de	stad	moeten	plaatsvinden.		
	
Ondernemingsplan	Tante	Louise-Vivensis	2018-2022		
Het	Katrientje	komt	in	het	Ondernemingsplan	2018-2022	van	Tante	Louise	Vivensis	niet	meer	voor.	
Ook	het	Kwaliteitsplan	2019	waar	gedetailleerd	de	plannen	voor	de	komende	jaren	in	staan	
beschreven,	zegt	niets	over	het	Katrientje.	Het	Kwaliteitsverslag	2017,	wat	is	verschenen	in	juli	2018,	
zegt	eveneens	niets	over	het	Katrientje.	
In	de	(gesproken)	boodschap	van	bestuursvoorzitter	Conny	Helder,	in	Tantes	Magazine	van	oktober	
2018,	wordt	met	geen	woord	gesproken	over	een	mogelijke	ontwikkeling	van	het	Katrientje.	
Rondom	de	totale	huisvesting	van	alle	zorginstellingen	in	Bergen	op	Zoom	en	omgeving	is	door	Tante	
Louise	in	2017	een	start	gemaakt	met	een	nieuw	strategisch	huisvestingsplan	“dat	past	bij	de	
ontwikkelingen	van	de	zorgvraag	in	ons	werkgebied	en	de	keuzes	die	gemaakt	zijn	in	het	
ondernemingsplan.	Ook	dit	plan	zal	in	2018	afgerond	worden.”	Het	huisvestingsplan	is	begin	2019	
nog	nergens	te	vinden.	
	
De	ontwikkelingsplannen	
De	laatste	kandidaat	met	belangstelling	voor	de	herontwikkeling	van	het	Katrientje	is	
aannemersbedrijf	De	Nijs-Soffers.	Op	4	juni	2017	kopte	BN	de	Stem	het	volgende	artikel:	
	
Bouwbedrijf	De	Nijs-Soffers	als	nieuwe	eigenaar	aan	de	slag	met	herontwikkeling	't	Ketrientje	in	
Bergen	op	Zoom	
BERGEN	OP	ZOOM	-	De	deal	is	rond:	Bouwgroep	De	Nijs-Soffers	uit	Hoogerheide	is	de	nieuwe	
eigenaar	van	het	al	jaren	dichtge-spijkerde	zorgcomplex	't	Ketrientje	in	Bergen	op	Zoom.	In	nauw	
overleg	met	wethouder	Patrick	van	der	Velden	is	het	bouwbedrijf	druk	doende	met	de	
herontwikkeling	van	het	pand.	De	inzet	is	om	er	100	tot	110	appartementen,	70	hotelkamers	en	zo'n	
300	parkeerplekken	te	maken.	,,Ik	ben	heel	trots	op	deze	overeen-stemming.	't	Ketrientje	is	een	
verborgen	pareltje	dat	weer	zichtbaar	wordt	gemaakt'',	aldus	Van	der	Velden.	Directeur	Bernard	de	
Nijs	van	de	bouwgroep	is	al	even	enthousiast.	,,Het	is	een	unieke	plek	in	de	binnenstad	waar	we	iets	
moois	van	gaan	maken.	Met	de	gerestaureerde	kapel	als	middelpunt	en	trekker.''	
De	uitwerking	van	de	plannen	gebeurt	in	samenspraak	met	de	gemeenteraad	en	omwonenden.	De	
Nijs	wil	de	300	parkeerplekken	zowel	ondergronds	als	bovengronds	realiseren.	De	bovengrondse	
capaciteit	wordt	uitgevoerd	in	de	sfeer	van	een	'oud	gebouw'	'dat	past	in	het	gebied.	,,We	willen	niet	
dat	er	vanaf	de	straat	autoblik	zichtbaar	is'',	aldus	De	Nijs.	Behalve	voor	't	Ketrientje	zelf	moeten	de	
plannen	ook	zorgen	voor	een	facelift	van	de	hele	omgeving.	Wethouder	Van	der	Velden	hecht	daar	
grote	waarde	aan.	,,De	gemeente	ziet	graag	dat	er	een	mooie	groene	toeristische	route	ontstaat	
vanaf	de	kapel	naar	het	Ravelijn.''	
De	Nijs,	die	het	complex	aankoopt	van	zorginstelling	tante	Louise,	gaat	die	uitdaging	aan.	,,Daar	
hoort	ook	het	Catharinaplein	bij.	Dat	was	vroeger	een	visafslag.	Het	zou	leuk	zijn	om	in	die	sfeer	iets	



terug	te	brengen'',	oppert	De	Nijs	die	er	ook	over	denkt	om	het	Catharinaplein	deels	autovrij	te	
maken.	Scheidend	topman	Jef	Pelgrims	van	tanteLouise	is	blij	met	de	overeenstemming.	,,Dit	wilde	ik	
voor	mijn	vertrek	graag	geregeld	hebben	en	dat	is	gelukt.''		
	
Wanneer	de	plannen	naar	buiten	komen,	is	nog	niet	duidelijk.	Ook	moet	het	bestemmingsplan	nog	
aangepast	worden.		
	
De	binnenstad	lijkt	gered.	Het	al	jaren	leegstaande	complex	krijgt	een	invulling.	Het	hoofdgebouw	als	
hotel	klinkt	erg	sympatiek	en	de	100	tot	110	appartementen	is	meer	dan	voldoende.		
Invulling	vindt	plaats	in	overleg	met	omwonenden	en	de	gemeenteraad.	Mooier	kan	het	haast	niet.	
	
Wat	is	er	gebeurd	in	de	zomer	van	2018?	
BN	De	Stem	hield	ons	met	regelmaat	op	de	hoogte	van	de	voortgang.	De	zusters	hielden	vast	aan	het	
regligieus	gebruik	van	de	kapel.	De	vier	(waaronder	drie	monumentale)	woningen	op	de	hoek	van	de	
Klaverstraat-Vismarkt	vormen	ook	niet	langer	meer	een	struikelblok	m.b.t.	het	eigendom	en	voor	het	
hotel	wordt	vast	wel	een	andere	uitbater	gevonden.	
Wat	er	echt	gebeurde	daar	weet	zelfs	de	krant	niets	van.	
Maar	als	donderslag	bij	heldere	hemel	draaide	het	plan	180	graden.	Op	donderdag	18	oktober	2018	
maakte	de	krant	gewag	van	het	plan	van	Tante	Louise	dat	er	een	nieuwe	bestemming	is	gevonden	
voor	het	leegstaande	complex.	Totale	sloop	(uitgezonderd	de	kapel)	en	nieuwbouw	van	bijna	240	
appartementen.	
	
Transparant	of	niet	
We	maken	uit	de	krant	op	dat	Tante	Louise	opdrachtgever	is.	Dat	zou	kunnen	kloppen.	Controle	van	
de	kadastrale	eigendom	leert,	dat	nog	steeds	het	eigendom	ligt	bij	Stichting	Zorg	en	Welzijn,	een	
onderdeel	van	de	holding	Tante	Louise	Vivensis.	Dat	de	Nijs-Soffers	eigenaar	zou	zijn	is	dus	een	
fabeltje.	Wat	is	dan	de	relatie	van	partijen?	En	wie	zijn	de	overige	partijen	waar	de	krant	over	spreekt	
waarmee	uiteindelijk	het	plan	is	opgevat	om	tot	sloop	en	nieuwbouw	over	te	gaan?	
In	alle	beleidsstukken	van	Tante	Louise	Vivensis	benadrukt	zij	dat	transparantie	hoog	in	in	het	
vaandel	staat.	Waar	het	Het	Katrientje	betreft	is	tranparantie	ver	te	zoeken.	Argumenten	voor	deze	
“ommezwaai”	worden	niet	of	nauwlijks	gegeven,	zijn	boterzacht	of	raken	kant	noch	wal.	
Koper	en	verkoper	slaan	de	handen	ineen.	Hetzelfde	is	gebeurd	voor	de	ontwikkeling	van	een	
zorgcentrum	in	Hoogerheide.	Samen	wordt	besloten	de	beleidsplannen	van	Tante	Louise	aan	de	kant	
te	zetten.	Geen	rekening	houdend	met	de	stedenbouwkundige	rand-voorwaarden	van	de	gemeente.	
Geen	rekening	houdend	met	mogelijke	monumentale	waarden	of	met	een	bebouwingsdichtheid	van	
240	woningen	per	hectare	daar	waar	het	normaal	in	de	binnenstad	zo’n	60	woningen	per	hectare	
betreft	(in	buitenwijken	geldt	ca.	30	woningen	per	hectare).		De	keuze	valt	op	totale	sloop	en	
nieuwbouw	(de	kapel	uitgezonderd).	
	
Nieuwbouwplan	
De	keuze	voor	het	architectenbureau	INBO	is	een	goede,	als	het	gaat	om	een	nieuwbouwplan	op	
deze	locatie.	Waar	de	opdrachtgever	aan	voorbij	gaat	is,	dat	de	provincie	op	deze	locatie	115	
woningen	toestaat	in	plaats	van	de	ca.	240		in	het	huidige	nieuwbouwplan.	Het	is	natuurlijk	niet	
handig	als	je	als	architect	niet	de	juiste	randvoorwaarden	mee	krijgt.	Ook	wordt	er	voorbijgegaan	aan	
een	uiterst	gedetailleerd	rapport	met	stedenbouwkundige	randvoorwaarden	waaronder	een	
beschrijving	van	monumentale	delen.		
De	kans,	om	stedenbouwkundige	missers	uit	het	verleden	te	herstellen,	wordt	niet	benut	maar	
gewoonweg	gecontinueerd.		
Eigenlijk	komt	er	terug	wat	er	al	stond,	maar	dan	meer	in	plaats	van	minder.	



	
Klimaatakkoord	
Problemen	met	ons	klimaat	zijn	niet	van	vandaag	of	gisteren.	Bij	alle	nieuw-	of	herbouwplannen	is	
het	geen	overbodige	kwestie	als	er	nauwgezet	wordt	beschreven	wat	de	impact	is	voor	ons	klimaat.	
Zo	genereert	1000		kilo	sloopafval	25	kg	CO2.	
Vergelijkbare	kengetallen	zijn	er	voor	de	productie	en	het	transport	van	nieuwe	bouwmaterialen.	Al	
met	al	pleit	het	er	voor	om	zorgvuldig	met	bestaande	bouwwerken	om	te	gaan.	Hergebruik	van	
bestaande	gebouwen	is	het	“leitmotiv”	van	bouwers	en	architecten	over	heel	Europa.	
	
Valse	start	
Laten	we	het	erop	houden	dat	de	samenwerking	tussen	eigenaar	Tante	Louise	Vivensis	en	beoogd	
eigenaar	/	aannemer	De	Nijs-Soffers	een	geoorloofde	samenwerking	betreft.	Dat	partijen	wel	wilden	
kopen	en	verkopen,	maar	dat	er	geen	succesvolle	ontwikkeling	tot	stand	kán	komen	zonder	opnieuw	
de	zorgcomponent	in	het	plan	te	brengen.	Met	dat	gegeven	is	opdracht	gegeven	aan	
architectenbureau	INBO	en	is	er	een	plan	gepresenteerd	waar	menigeen	van	is	geschrokken.	Er	zijn	
ook	positieve	reacties,	maar	alleen	omwille	van	het	feit	dat	men	blij	is	dàt	er	iets	gebeurt.	Dat	is	
natuurlijk	wel	erg	kort	door	de	bocht,	zo	van:	maakt	niet	uit	wat	er	komt	als	er	maar	wat	gebeurt.	
Wat	er	voorafgaand	aan	de	opdracht	aan	de	architect	nog	had	gekund,	was	de	omwonenden	en	
belanghebbenden	informeren	en	zo	mogelijk	raadplegen	over	de	op	komst	zijnde	plannen.	Een	
onafhankelijke	derde	zou	dan	een	samenvattende	opdracht	kunnen	formuleren	aan	de	architect.	De	
vereniging	tot	behoud	van	het	Katrientje	i.o.	is	er	van	overtuigd	dat	er	dan	een	heel	ander	plan	uit	
was	gekomen.		
Maar	ja,	de	belangen	liggen	dan	ook	ver	uit	elkaar.	Tante	Louise	zal	minimaal	de	90	
verzorgingsplaatsen	en	de	43	intramurale	verpleegplaatsen	uit	oude	plannen	verwezenlijkt	willen	
zien.	De	Nijs-Soffers	zal	het	liefst	zoveel	als	mogelijk	nieuw	willen	bouwen.	De	stichtingskosten	
(aankoopkosten	en	bouwkosten)	zullen	zich	moeten	terugverdienen.	Dan	is	er	geen	plaats	voor	
sentiment,	geen	plaats	voor	de	wat	“zweverige	“duurzaamheidsprincipes.	
Ja,	zelfs	geen	plaats	voor	overleg.	
	
Wat	als	we	nu	eens	wel	rekening	hielden	met	de	gemiddelde	woningaantallen	in	het	centrum	van	de	
stad,	als	nu	eens	wel	rekening	hielden	met	hittestress	en	het	klimaatakkoord.	Als	we	nu	eens	wel	
woonkwaliteit	willen	toevoegen	aan	de	straten	Klaverstraat,	Minderbroederstraat	en	
Geweldigerstraat?	Als	we	nu	eens	wel	de	gebouwen	uit	1930	willen	behouden?	Wat	voor	plan	krijgen	
we	dan?	
	
Vereniging	tot	behoud	van	Het	Katrientje	i.o.	heeft	een	poging	gedaan	en	met	deze	argumenten	wél	
rekening	gehouden.	Ook	is	naar	de	kosten	gekeken,	en	wat	blijkt?		
Wat	je	niet	afbreekt	hoef	je	ook	niet	opnieuw	te	bouwen.	
Het	is	niet	zo	maar	een	voorstel.	We	hebben	met	een	kritische	en	stedenbouwkundige	blik	naar	de	
omgeving	van	de	Klaverstraat,	Minderbroederstraat	en	Geweldigerstraat	gekeken.	We	hebben	
rekening	gehouden	met	de	duurzaamheidsprincipes	en	met	de	monumentale	waarden.	
Neem	het	op	het	gemak	tot	u,	vooraleer	u	tot	een	beoordeling	komt.	Het	zal	niet	het	laatste	idee	zijn	
op	deze	ó,	zo	unieke	plek	in	het	hartje	van	de	stad.	
	 	



Het	Catharina	Complex	te	Bergen	op	Zoom	

	
Aan	de	Vismarkt	manifesteert	zich	het	imposante	hoofdgebouw.	Door	het	gebouw	los	te	maken	van	
de	gebouwen	die	er	links	en	rechts	naast	staan	krijgt	het	hoofdgebouw	de	allure	die	het	verdient.	De	
luifel	bij	de	entree	dient	te	worden	hersteld,	mogelijk	ook	kunnen	de	dakkapellen	worden	
teruggebracht	in	hun	oorspronkelijke	vorm.	Links	van	het	hoofdgebouw	staan	twee	panden	
waaronder	een	garage.	Een	van	de	garages	is	van	de	jaren	70	en	kan	worden	gesloopt,	een	andere	
garage	dateert	van	het	jaar	waarin	het	hoofdgebouw	is	opgericht.	Dat	zou	in	principe	dus	onderdeel	
uitmaken	van	het	monumentale	pand	en	niet	moeten	worden	gesloopt.	Maar		het	verstoort	de	



symetrie	van	het	gebouw,	waardoor	sloop	van	dit	pand	acceptabel	is	en	dat	het,	het	hoofdgebouw	
mooier	maakt.	
	
Zorghotel	
De	invulling	van	het	hoofdgebouw	zou	een	zorghotel	kunnen	zijn	zoals	we	onder	meer	kennen	uit	de	
gemeente	Breda.	
	
“Zorghotel	Merlinde	is	speciaal	ingericht	voor	mensen	die	tijdelijk	niet	thuis	kunnen	verblijven	of	behoefte	hebben	aan	een	
bepaald	niveau	van	ondersteuning.	Dat	kan	zijn	doordat	u	herstellende	bent	van	een	medische	ingreep,	u	wilt	revalideren	
onder	professionele	begeleiding	of	doordat	u	zich	nog	niet	zeker	genoeg	voelt	om	thuis	te	verblijven.	U	kunt	ook	van	het	
zorghotel	gebruik	maken	als	uw	mantelzorger	met	vakantie	is”.	
	

	
	
Rechts	van	het	hoofdgebouw	staat	bebouwing	uit	de	jaren	70,	wat	indien	het	wordt	gesloopt	zicht	
geeft	op	een	Stads-wintertuin.	Op	de	hoek	met	de	Geweldigerstraat	staat	een	blok	wat	met	een	
geringe	inspanning	kan	worden	verbouwd	tot	vier	herenhuizen.	Deze	woningen	beschikken	alle	vier	
over	een	inpandige	mantelzorgunit.	De	uitstraling	van	deze	woningen	kan	eenvoudig	worden	
gewijzigd	in	een	monumentale	uitstraling	door	gevels	te	schilderen	of	te	voorzien	van	een	stuclaag,	
ook	raam	en	deuropeningen	kunnen	eenvoudig	een	meer	historisch	karakter	krijgen	zodat	de	panden	
passen	in	de	historische	context	van	de	binnenstad.	
	

	
	



	
	
Stads	Wintertuin	
Met	klassieke	of	moderne	grandeur	staat	tussen	het	zorghotel,	het	zusterhuis	en	het	eerder	
genoemde	blokje	met	vier	herenhuizen	een	enorme	glazen	kas.	Een	plek	om	te	genieten	van	
bijzondere	met	name	uitheemse	planten	en	mogelijk	ook	vogeltjes	en	vlinders.	De	wintertuin	is	de	
klimaatmachine	voor	een	groot	aantal	woningen.	De	wintertuin	is	een	openbaar	gebouw	waar	
iedereen	kan	verpozen	en	kan	genieten	van	een	drankje	en	of	hapje.	De	warmte	uit	de	zomer	wordt	
opgeslagen	en	komt	in	de	winter	weer	beschikbaar	voor	het	verwarmen	van	de	woningen.	De	
wintertuin	is	een	architectonische	blikvanger	en	trekt	meer	belangstelling	dan	alleen	van	
stadsgenoten.	
De	ruimte	tussen	de	wintertuin	en	het	Sint	Catharinaplein	kan	worden	ingericht	als	terras.	Het	
hoogteverschil	wordt	opgelost	door	een	keermuurtje	op	de	plaats	van	de	oude	rooilijnen.	
	
											

	
	
Catharinastraat	(of	Nonnendreef)	
Links	van	het	zorghotel	is	door	het	amoveren	van	de	garages	met	bovenliggende	vertrekken,	ruimte	
geschapen	voor	een	doorgang	naar	achteren.	Hier	begint	de	Catharinastraat	(of	Nonnendreef)	en	
loopt	achterlangs	de	woningen	aan	de	Klaverstraat,	langs	de	kapel,	naar	de	Minderbroederstraat	
waar	hij	aansluiting	vindt	met	de	Dumontsdreef.	Hiermee	wordt	conform	het	Pleinenplan	van	de	
gemeente	Bergen	op	Zoom,	een	verbinding	gemaakt	voor	de	route	Markiezenhof	–	Ravelijn	v.v.		
De	straat	is	tevens	de	ontsluiting	voor	bezoekers	van	de	kapel	en	voor	de	bewoners	van	de	
mantelzorgunits	die	horen	bij	de	woningen	aan	de	Klaverstraat.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
catharinastraat	

Klaverstraat		
De	Klaverstraat	heeft	aan	een	zijde	hoofdzakelijk	woningen	bestaande	uit	een	laag	met	kap.	De	zijde	
van	het	verzorgingshuis	Sint	Catharina	kent	al	vele	decennia	een	bebouwing	die	geen	rekening	houdt	
met	de	maat	en	de	schaal	van	deze	buurt.	Drie	tot	vier	bouwlagen,	geen	enkele	deur.	Kortom	geen	
sociale	interactie	met	de	bewoners	links	en	met	die	van	rechts	in	de	straat.	
Met	nieuwbouw,	geinspireerd	op	de	bestaande	funderingen	en	het	betonskelet	is	het	mogelijk	om	
hier	vergelijkbare	woningen	te	realiseren	als	aan	de	overzijde	van	de	straat.	Variatie	in	de	
bouwhoogte	en	met	het	laten	verspringen	van	de	plaats	van	de	kozijnen	kan	hier	een	levendige	
straat	worden	gecreeërd.	De	lagere	kelderverdieping	biedt	tal	van	mogelijkheden	voor	het	maken	
van	split-level	woningen	en	vides.	Er	komen	deuropeningen	in	de	straat	en	muren	kunnen	worden	
gekeimd	in	verschillende	kleuren	of	worden	gestucd.	Op	het	erf	van	iedere	woning	wordt	een	
mantelzorgunit	geplaatst.	Bewoning	van	de	nieuw	te	bouwen	woningen	in	de	Klaverstraat	is	dan	ook	
alleen	maar	mogelijk	indien	er	een	zorgbehoefte	aanwezig	is	van	een	van	de	familieleden.	
De	zorgunits	zijn	zelfstandige	woonruimten	voor	éénpersoonhuishoudens	met	een	zorgvraag.	Zowel	
de	woningen	aan	de	Klaverstraat	als	ook	de	zorgunits	hebben	een	eigen	adres	in	het	BAG-systeem.		
De	zorgunits	zijn	te	bereiken	via	de	Catharinastraat.	

	
	
	
Minderbroederstraat	
De	bebouwing	aan	de	Minderbroederstraat	is	niet	veel	anders	dan	de	Klaverstraat,	met	dit	verschil	
dat	er	in	de	jaren	70	van	de	vorige	eeuw	aan	de	overzijde	van	de	straat	eengezinswoningen	en	een	
appartementencomplex	zijn	gebouwd	op	de	plaats	van	een	kolenhandel.	Omdat	deze	woningen	uit	
een	begane	grond	en	twee	verdiepingen	bestaan	hetgeen	ook	het	geval	is	met	de	monumentale	
woningen	richting	de	Blauwehandstraat	is	het	geoorloofd	om	met	gebruik	van	het	bestaande	
betonskelet	hier	een	laag	meer	te	bouwen	dan	in	de	Klaverstraat.	Ook	het	grote	hoogteverschil	van	
het	begin	tot	het	einde	van	de	straat	maakt	een	hogere	bouwhoogte	acceptabel.	De	woningen	die	
hier	gerealiseerd	zouden	kunnen	worden	hebben	voldoende	inhoud	voor	een	inpandige	zorgunit	
De	zogenaamde	Kangaroewoningen.	Ook	hier	betreft	het	zorgwoningen	met	een	eigen	adres,	zodat	
er	geen	problemen	kunnen	ontstaan	met	uitkeringen	en	voordeurdelersproblemen.	In	de	straat	
komen	er	voordeuren,	klassieke	(historisch	verantwoorde)	raamopeningen	en	daarmee	de	sociale	
interactie	waaraan	het	bijna	100	jaar	aan	heeft	ontbroken.	



	 	 	
Geweldigerstraat	
Ook	hier	geldt,	dat	de	ene	zijde	wordt	gekenmerkt	door	hoofdzakelijk	woningen	in	één	laag	met	kap	
en	een	overzijde	van	het	voormalig	Sint-Catharinaverzorgingstehuis	in	drie	en	vier	lagen.	Echter	één	
van	deze	hoge	gevels	is	het	zusterhuis	uit	ca.	1930.	Een	wat	zakelijk	uitziend	gebouw	met	smalle	
stalen	kozijnen	(kenmerkende	architectuur	uit	die	periode).	Het	gebouw	is	nu	nauwelijks	zichtbaar.	
Voorgesteld	wordt	dan	ook	om	de	bebouwing	links	en	rechts	hiervan	te	slopen.	Links	biedt	sloop	
weer	uitzicht	op	de	eerder	genoemde	wintertuin,	rechts	bestaat	er	de	mogelijkheid	een	toegang	te	
creëren	naar	de	kapel	en	de	Catharinastraat,	de	Kapelstraat.	Zo	kunnen	zusterhuis	en	kapel	weer	
geheel	in	zicht	worden	gebracht	en	komt	er	veel	openbaar	groen	achter	de	Minderbroederstraat	bij.	
Het	Engelse	Hof	krijgt	extra	glans	door	de	ruimte	die	gecreëerd	wordt	opzij	van	de	wintertuin	en	
wederom	een	terrasmogelijkheid.	
Over	de	vier	herenhuizen	op	de	hoek	van	het	Sint	Catharinaplein	hebben	we	al	gesproken.	
Het	zusterhuis	kan	dienen	voor	de	huisvesting	van	intramurale	zorg.	De	kloostergang	loopt	door	de	
wintertuin	maar	blijft	gescheiden	van	bezoekers	voor	deze	groep	patiënten.	Voor	deze	groep	is	er	
nog	de	inpandige	tuin	achter	de	wintertuin	en	het	zusterhuis.	
	

	
	
	
	
	



Kapelstraat	
Een	straatje	wat	achterlangs	de	woningen	loopt	aan	de	Minderbroederstraat.	Van	Geweldigerstraat	
tot	aan	de	nieuwe	Catharinastraat.	Het	biedt	toegang	tot	het	zusterhuis	en	de	kapel,	maar	mogelijk	
ook	naar	een	aantal	kangaroewoningen	waarvan	de	hoofdwoning	ligt	aan	de	Minderbroederstraat.	
Links	en	rechts	van	de	Kapelstraat	is	veel	groen	en	ruimte	voor	parkeren.	
	
Parkeren	
Voor	het	Katrientje,	haar	bewoners,	het	personeel	en	de	bezoekers	is	in	het	verleden	nooit	echt	
voorzien	in	eigen	parkeerplaatsen.	Er	waren	een	handjevol	parkeerplaatsen	nabij	de	kapel,	maar	
geen	aantallen	zoals	de	parkeernorm	het	zou	voorschrijven.	De	plannen	zoals	hierboven	beschreven	
tellen	een	veertigtal	woningen	en	bijna	een	honderdtal	zorgplaatsen	(40	behorende	bij	de	woningen,	
ca.	50	in	het	zusterhuis).	Daar	komt	het	zorghotel	met	ca.	60-70	bedden	nog	bij.		Het	blijft	in	ieder	
geval	onder	het	aantal	van	263	zorgplaatsen	die	Het	Katrientje	in	het	verleden	telde	zonder	
nagenoeg	enige	parkeerplaats.	In	het	groen	van	de	Catharinastraat	en	de	Kapelstraat	is	plaats	voor	
ca.	60	parkeerplaatsen.	Bewoners	en	omgeving	zullen	dus	geen	last	hebben	van	extra	parkeerdruk.			
	
Financiën	
Wat	de	Stichting	Zorg	en	Service	Bergen	op	Zoom	betaald	heeft	aan	de	zusters	Franciscanessen	valt	
moeilijk	te	achterhalen.	We	weten	wel	dat	de	eigendomsoverdracht	een	lastig	traject	is	geweest.	
Gedoe	met	de	monumentale	woningen	op	de	hoek	met	de	Klaverstraat	en	het	gebruik	van	de	kapel	
hebben	lang	een	struikelblok	gevormd.	Voor	de	transformatie	van	het	complex,	of	voor	complete	
afbraak	en	nieuwbouw	is	de	aankoopprijs	voor	beide	situaties	gelijk	en	feitelijk	niet	relevant.	
Het	gaat	meer	om	de	kosten	die	gemoeid	zijn	met	de	sloop	en	nieuwbouw.	In	het	kader	van	de	
duurzaamheid	geldt	dat	wat	je	niet	sloopt	je	ook	niet	opnieuw	hoeft	te	bouwen	en	dus	in	zekere	zin	
een	besparing	betekent.	
In	de	twee	varianten	(tranformatie	versus	sloop	en	nieuwbouw)	zullen	het	totale	budget	voor	de	
sloop	en	stortkosten	elkaar	niet	veel	ontlopen.	Het	gecontroleerd	slopen	bij	de	plannen	voor	
duurzame	transformatie	zal	wat	duurder	uitvallen	en	het	“rucksigtloss”	slopen		van	het	geheel	zal	
wat	duurder	uitvallen	vanwege	de	grote	hoeveelheid	puin	en	sloopafval.	De	bouwkosten	
daarentegen	zullen	aanmerkelijke	verschillen	laten	zien.	In	dit	stadium	van	plannenmakerij	voert	het	
te	ver	om	een	gedetailleerde	kostenbegroting	toe	te	voegen.		
De	bouwkosten	om	het	huidige	Katrientje	te	transformeren	tot	een	zorghotel,	een	vijfenveertigtal	
kangaroe-woningen	en/of	woningen	met	een	mantelzorgunit	en	verpleegmogelijkheden	voor	40	tot	
50	patiënten	voor	intramurale	zorg,	bedragen	naar	schating	een	bedrag	van	ca.	€	7,5	miljoen	met	
een	marge	van	€	2,5	miljoen	naar	boven	of	naar	beneden.		
Alleen	al	de	parkeerkelder	in	het	laatste	plan	van	Tante	Louise	kost	meer.	
	
Afweging	
Het	laatste	plan	voor	het	Katrientje	is	nog	niet	gemaakt.	Het	plan	wat	nu	door	Tante	Louise	met	
stoom	en	kokend	water	wordt	voorbereid	en	wat	aan	de	bevolking	wordt	getoond	maakt	duidelijk	
dat	Tante	Louise	zich	beter	kan	bezighouden	met	haar	kerntaak	(zorg	verlenen)	in	plaats	van	met	
gebiedsontwikkeling	bezig	te	zijn.	Er	is	geen	enkel	respect	voor	de	historie.	De	impact	die	240	
woningen	veroorzaken	op	een	plaats	waar	hooguit	de	helft	zou	kunnen,	wordt	enorm	onderschat.	
Wat	omwonenden	er	van	vinden,	voor	zover	die	zich	niet	laten	betuttelen	met	semi	accademisch	
geneuzel	en	prietpraat,	doet	niet	ter	zake.	Ieder	punt	van	kritiek	is	een	punt	te	veel.	
Een	paar	wijzigingen	zijn	gehonoreerd	en	daarmee	is	een	belangrijke	groep	klagers	ingepakt.	
Letterlijk	en	figuurlijk.	
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