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Nijkleaster is in 2012 van start gegaan als pioniersplek 
verbonden aan de Protestante gemeente Westerwert in 
de dorpen Jorwert, Bears, Jellum, Weidum. De doelstelling 
is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust 
kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en op adem te 
komen. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar 
ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, 
plezier en recreatie. Zo wordt in Nijkleaster gezocht naar 
nieuwe wegen voor het evangelie en er wordt een aandeel 
geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke 
vernieuwing. Nijkleaster wil als open klooster gastvrijheid 
bieden aan mannen en vrouwen van diverse kerken en 
tradities. In de pioniersplek werken (1) de Stifting Nijkleaster, 
(2) de kerkelijke gemeente Westerwert en (3) de landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland samen om gestalte te 
geven aan een nieuw klooster van stilte en rust op het 
Friese platteland. De eerste fase loopt van 2012-2019.
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Concept Nijkleaster

Gevelsteen 1625

It Westerhûs
Hilaard
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KLOOSTERGEMEENSCHAP
In de volgende fase wil Nijkleaster een fysiek klooster 
ontwikkelen: een nieuw klooster op de locatie Westerhûs. 
Een pleisterplaats voor pelgrims onderweg. Een schuilplaats 
voor gasten van velerlei snit. Een plek van stilte, bezinning 
en verbinding. Naast Kerk en Kroeg een Kloostergebouw, 
waar nieuwe kloosterlingen kunnen wonen en werken. Dát 
is de droom van de Stifting Nijkleaster. 

De kloostergemeenschap bestaat uit 12 vaste 
bewoners (plus enkele kinderen). De bewoners van de 
kloostergemeenschap wonen in het Kleasterhuis, een privé-
gedeelte van het klooster. Naast deze vaste bewoners is er 
ruimte voor kloostergasten, die een weekend of week in het 
klooster kunnen verblijven in één van de 12 gastenkamers. 
Tevens is er ruimte voor 4 vrijwilligers, die zich voor een 
langere tijd aan Nijkleaster willen verbinden en zich in 
willen zetten voor de dagelijkse gang van zaken. Daarmee 
komt de totale bezetting uit op maximaal 50 personen die 
op het klooster verblijven: wonen, werken en/of recreëren. 
Dit is overigens alleen het geval wanneer de gastenkamers 
dubbel bezet zijn, de kamers voor vrijwilligers ingenomen 
zijn en er nog een aantal ander gasten aanwezig zijn (bv. 
uitwonende kinderen). 

Nijkleaster organiseert in de periode 2012-2019 haar 
activiteiten in en rond de kerk van Jorwert. Ook in de 
toekomst zal dat het geval zijn voor programma’s van 
een (halve) dag. Deze gasten zullen de weg ook weten te 
vinden naar Westerhûs om daar koffie of thee te drinken 
of deel te nemen aan een workshop of een gebedsviering. 
Deze groepen hebben een variabele grootte maar zijn 
nooit heel groot en bestaan uit maximaal 30 personen. 
Daarnaast kunnen er nog andere vrijwilligers aanwezig zijn 
of programma’s gehouden worden. Naast het Kleasterhûs 
voor de vaste bewoners (de kleasterlingen), de Kleaster-
kamers voor de gasten en de Kleasterboerderij is er op 
het terrein een Kleaster-kapel voorzien en is er ruimte 
voor bijgebouwen, een schuur voor fietsen, dieren (kippen 
en schapen), berging en opslag (containers) en een 
atelierruimte. 



10

WESTERWIRT EN WESTERHÛS, 
EEN NIEUWE KLOOSTERGEMEENSCHAP
Stichting Nijkleaster wil deze kloostergemeenschap 
fysiek vormgeven door de ontwikkeling en bouw van een 
nieuw klooster. Uitgangspunt is dat de gebouwen de 
kloosterbeweging volgen en niet andersom. De locatie voor 
het nieuwe klooster is Westerhûs, ten noorden van Jorwert, 
ten zuiden van Hilaard en ten westen van Jellum-Bears 
gelegen, een monumentale boerderij met aan de oostzijde 
een terp en een voormalig kloosterterrein ‘Westerwirt’. De 
ontwikkeling van een nieuw klooster versterkt het verhaal 
over het verleden van deze plek. De gevelsteen met crucifix 
uit 1625 van de boerderij verwijst tevens naar een religieus 
verleden.

Westerwirt en Westerhûs, gelegen tussen de dorpen Hilaard, Jellum, Bears, Weidum en 
Jorwert (luchtfoto 2017)

Hilaard
Jellum

Bears

WeidumJorwert

Westerwirt en Westerhûs
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NIJKLEASTER ALS VERBINDING 
TUSSEN VIJF KERKEN EN DORPEN
Nijkleaster zal op deze locatie tevens een verbinding 
vormen tussen de kerken en dorpen van Jorwert, Bears, 
Jellum, Weidum en Hilaard. De kerkelijke gemeente Jellum-
Bears, Jorwert en Weidum draagt sinds 1971 de naam van 
het voormalige Westerwirt (of in het Fries Westerwert). De 
oude kerkpaden, die in het verleden de dorpen met elkaar 
hebben verbonden zijn deels weer in gebruik en vormen 
een prachtige mogelijkheid om wandelend het historische 
open kleiweidelandschap met de terpen en waardevolle 
radiaire verkavelingsstructuur weer te beleven. De opvaart 
van Westerhûs naar Fûns zal tot aan het fietspad weer in 
ere worden hersteld.

Daarmee zal het nieuwe klooster een impuls geven aan de 
beleving van het landschap voor bewoners en gasten en 
het gebruik van de kerken en voorzieningen in de dorpen. 
Naast deze maatschappelijke meerwaarde kan tevens 
worden ingespeeld op duurzame ontwikkelingen, zoals 
zelfvoorzienend zijn qua energie en zuiver water. Daarmee 
is het een voorbeeldfunctie voor de herbestemming van een 
monumentale boerderij in een historisch landschap.

Verbinding van kerken en kloosters, weergegeven op de kaart van Eekhoff 1849-1859
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Kerken en (voormalige) kerkepaden, de stippellijnen op de kaart zijn (voormalige) kerkepaden (weergegeven op de topografische kaart 1930)
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ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID
Westerhûs behoorde in het verleden tot het dorp Jorwert. 
Er was een ontsluiting via het water richting Jorwert. 
Richting Jellum-Bears en Hilaard (en ook Jorwert) waren 
er kerkepaden. Sinds moderne tijden (2e helft 20e eeuw) 
is Westerhûs bereikbaar via Hilaard. Deze ontsluiting blijft 
gehandhaafd. Tegelijkertijd wordt gestreefd naar een 
wandelpad (het oude kerkepad) richting Fûns en Jorwert. 

Nijkleaster is zich bewust van de toename van menselijke 
beweging in een kwetsbaar gebied qua weidevogels. De 
vaste bewoners zullen zich inzetten voor de zorg en nazorg 
van de weidevogels en zich vooral in de kwetsbare periode 
bescheiden opstellen. Auto’s kunnen rijden vanaf Hilaard 
naar Westerhûs en moeten de auto vroegtijdig in een in het 
landschap ingebed terrein parkeren. De bovengenoemde 
opvaart richting Fûns zal weer bevaarbaar worden. In de 
kwetsbare periode voor weidevogels (maart – juli) zullen de 
gasten per boot vervoerd worden van Westerhûs naar het 
fietspad dat loopt van Jorwert-Fûns naar Bears. 

Kadastrale grenzen met perceelnummers. In geel is het plangebied Nijkleaster aangegeven
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Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2) met een schets van de terp, boerderij 
en de verkavelingsstructuur

Rijksmonumenten 
(CHK2)

Boerderijplaatsen
(CHK2)

Archeologie
(RAAP)

FAMKE
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Kaart Huguenin 1819-1829

Metius Freitag Winsemius 1e staat 1622 

Kaart Eekhoff 1849-1859

Kaart Schotanus 1718

KLOOSTER IN EEN HISTORISCH LANDSCHAP
De geschiedenis van de plek is nog afleesbaar in het 
reliëf in het landschap. De afgegraven terp met aan 
de noordzijde een lager gelegen slenk dient voor de 
afwatering. Aan de zuidzijde heeft de middeleeuwse 
radiaire verkaveling bijgedragen aan de afwatering van 
de weilanden, die werden gebruikt voor het vee. Zowel 
de boerderij als het voormalige klooster zijn niet op de 
terp gesitueerd maar liggen deels op de rand van de 
terp. De terp is onbebouwd en heeft gediend voor het 
inscharen van het vee. Aan de randen van de terp zijn de 
gebouwen gesitueerd. Het nieuwe klooster past binnen 
deze terpentypologie, waarbij de gebouwen, bijgebouwen 
en voorzieningen zoals het parkeren ook aan de rand van 
de terp gesitueerd wordt. Daarmee wordt de terp met het 
lagere gelegen noordelijke deel en de radiaire verkaveling 
versterkt en zal weer beleefbaar zijn (zie advies Nije Pleats, 
2016).

 

Hoe meer er voor een uitgebreid programma binnen deze boerderij wordt gekozen, des te meer de ruimtelijkheid ervan zal 
afnemen. De voorkeur gaat dan ook uit naar voldoende volume erbuiten. Het terrein, het bestaande omsloten erf, heeft 
hiervoor voldoende ruimte.  
 
Kortom 
Op deze locatie past de gewenste transformatie uitstekend, waar stilte, bezinning en verbinding centraal zullen staan. 
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KLEASTEREILANDEN, DYNAMIEK EN STILTE
Het omgrachte 17e eeuwse boerderijerf wordt versterkt 
en sluit aan bij het slotenpatroon rondom de terp. Aan de 
noordzijde vormen twee eilanden de toegang en bieden 
ruimte voor onder andere auto’s en fietsen. Aan de zuidzijde 
vormen drie eilanden de overgang naar het landschap. De 
stilte aan de zuidzijde van het kloosterterrein wordt extra 
ervaren door de ligging van de kapel en de moestuinen van 
het klooster. Aan de noordzijde vormen twee eilanden de 
entree van het klooster, een verdiept gelegen parkeerterrein 
met een nieuwe toegang voor de auto’s en leveranciers en 
het Kleasterhof, een plein grenzend aan het erf, waar men 
tijdelijk kan parkeren, laden en lossen, dat omzoomd wordt 
door houten bijgebouwen. Het huidige pad gaat vanaf het 
parkeerterrein verder als wandel- en fietspad en loopt naar 
een eenvoudige toegangspoort, als doorgang naar het 
Kleasterhof.

DYNAMIEK

1

2

3

4
5

5

6

STILTE

KLEASTEREILANDEN
1. Kleasterweiland
 (parkeren)
2. Kleasterhof
3. Kleastererf
4. Kleasterkapel
5. Kleastertuin
6. Opvaart
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KLEASTERGANG VOOR BEZINNING EN VERBINDING
De Kleastergang bij de boerderij vormt de basis voor het 
concept om de nieuwe Kleastergebouwen met elkaar te 
verbinden. De Kleasterkamers zijn gericht op de patio, die 
door de Kleastergang wordt gevormd. De muur van het 
Kleasterhuis is onderdeel van de Kleastergang en biedt 
privacy aan de kloosterbewoners. Bewoners en gasten 
kunnen in het Kleastergebouw wonen, verblijven, werken en 
recreëren.

Klaester Jorwird Concept schetsen
Impressie zuilengallerij/gang

kijlstra en brouwer arch. b.n.a.



2 0

VERBINDING VAN VERLEDEN EN TOEKOMST
Het nieuwe Kleasterpad, onderdeel van de Kleastergang, 
legt de verbinding tussen het verleden (de monumentale 
boerderij op het historische erf) en de toekomst (de nieuwe 
kloostergebouwen met de bijgebouwen). Daarmee zijn ze 
fysiek en ruimtelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en 
kunnen op deze wijze duurzaam worden ontwikkeld.

Klaester Jorwird Analyse locatie
Googlemaps; routes

GRACHT BESTAAND

BOOMGAARD

LIGBOXSTAL
BOERDERIJ

TUIN

HISTORISCHE
PLAATS

VAART VANUIT JORWIRD

kijlstra en brouwer arch. b.n.a.

Concept
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VERBINDING VAN KLOOSTERGEBOUWEN EN -TUINEN
Een belangrijke verbinding is de noord-zuidverbinding van 
de Kleastergang als nieuwe lijn tussen het eeuwenoude 
deel van de boerderij en de schuur. Het verbindt de 
verschillende patiotuinen, de appelhof en de kruidentuin bij 
het voorhuis en de landelijk gelegen moestuin. Onderdeel 
van deze Kleastergang is de grote groepsruimte in de 
schuur, waarvan de oude binten zichtbaar zullen zijn.



Voorlopige ontwikkelingsschets (concept)



Jorwert

Hilaard

Bears

Jellum

Weidum
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Bestaande situatie

BESTAANDE SITUATIE
De boerderij Westerhûs (rijksmonument) is een kop-hals-
rompboerderij met een onderkelderd voorhuis. De boerderij en 
schuur is sterk in verval en er is meer onderzoek nodig om tot een 
verantwoorde restauratie te komen.

Enkele onderdelen die van belang zijn:
- De slecht gedetailleerde hardhoutenkozijnen van het voorhuis  
 moeten worden vervangen.
- Het dak op de schuur moet voor een groot deel worden   
 vernieuwd. Binten en spantconstructie boven de binten kunnen  
 hoogstwaarschijnlijk worden bewaard.
- Aan de noordzijde van de schuur is de gevel verdwenen en  
 het dak opgetild. Dit moet weer naar de oorspronkelijke situatie  
 worden teruggebracht.
- In het interieur (voorhuis) zijn veel elementen met een hoge  
 monumentenwaarde. Deze worden gerestaureerd en zullen in  
 enkele gevallen deels gereconstrueerd worden.
- De huidige loopstal, die tegen de schuur aan de noordzijde  
 gebouwd, wordt verwijderd. De technische staat van de   
 eronder aanwezige gierput zal op termijn moeten uitwijzen of  
 deze wordt meegenomen in het plan.
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Bestaande situatie
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Waardevolle gevels (Drs. F.J. van der Waard, Drs. M.R.C van Voorn; It Westerhûs 1 Hilaard, bouwhistorische opname en waardestelling; Groningen, januari 2017)
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BOUWHISTORISCH ONDERZOEK
BOERDERIJ WESTERHÛS
Voor de boerderij Westerhûs is in januari 2017 een 
bouwhistorisch onderzoek verricht door Frank van der Waard 
(BDM). Dit onderzoek met waardestellingen is uitgangspunt 
geweest bij het maken van de eerste schetsontwerpen voor 
het aanpassen van de boerderij.

De conclusies uit het rapport in hoofdlijnen:
- De landschappelijke situering als grote kop-hals-  
 rompboerderij aan de rand van een vroegere terp/  
 wierde. De historische verkaveling van het erf en de  
 omgeving (de ligging van sloten en waterlopen) kunnen  
 nog goed afgeleid worden.
- De bouwmassa als kop hals rompboerderij met kelder  
 onder het voorhuis. Uilkema zag deze boerderij als  
 een prototype van het grotere veeteeltbedrijf in de   
 Friesche weidestreken.
- Van de gevels is de bouwsubstantie van het muurwerk  
 grotendeels authentiek. De kopgevel    
 aan de oostzijde heeft authentiek muurwerk van 1850.  
 De noordelijke zijgevel van de hals en opkamer   
 hebben een hoge monumentwaarde, omdat hierin  
 diverse belangrijke bouwfasen zijn af te leiden.
- De linker zijgevel van de schuur bestaat uit eind 19e-  
 eeuws metselwerk, waarin gietijzeren raampjes zijn  
 opgenomen.

- De achtergevel van de schuur is later grotendeels   
 opnieuw opgemetseld, maar de oude vorm en opzet is  
 min of meer bewaard gebleven. In deze gevel is de  
 unieke gevelsteen uit 1625 met de crucifix en initialen  
 van de toenmalige bewoner van de    
 boerderij opgenomen.
- Het casco van de boerderij heeft hoge    
 monumentwaarde, door de uit vermoedelijk 
 18e-eeuwse, gebinten met de oorspronkelijke   
 kapconstructie. Van het voorhuis is vooral de kelder met  
 zware muren (16e en 17e eeuw) van    
 groot bouwhistorisch belang. Ook de overige dragende  
 muren, balklagen, vloeren en de 19e-eeuwse kappen  
 van de opkamer en hals zijn van monumentaal belang.  
 Een bijzonder detail is de boogconstructie in de   
 zoldermuur tussen opkamer en hals, rustend op een  
 balk. Dit is een zeer opmerkelijke constructie.
- De scheidingsmuur tussen keuken en schuur laat een  
 groot aantal bouwfasen zien.
- De balklagen voor in de schuur zijn uit de bouwtijd.
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De boerderij heeft in zijn algemeenheid redelijk wat 
historisch interieur van positieve tot hoge monumentwaarde.
Dit betreft onder andere:
- Het ensemble van de inrichting van de opkamer (schouw  
 en bedstedewand).
- De enigszins aangetaste bedstee wand in de hals. Het  
 keldertje met plavuizenvloer geeft de oorspronkelijke plek  
 aan van deze wand.
- In het slaapkamertje hebben de kroonlijst en bovenlijst  
 van de lambrisering hoge monumentwaarde.
- In de keuken zijn enkele eenvoudige opgeklampte  
 deuren en een kast aanwezig. De vernieuwde   
 haardpartij geeft hier nog de oorspronkelijke plek aan  
 van de stookplaats.
- Restanten van een plavuizenvloer en een opgeklampte  
 deur in de hal hebben positieve monumentwaarde.
- Op de zolder van het voorhuis een traphek dat van  
 onderdelen van een herenbank is gemaakt (heeft bij de  
 boerderij een herenbank behoord?). Het hier aanwezige  
 rookkanaal is authentiek aanwezig gebleven.
- De kelder met indeling en plavuizenvloer hebben een  
 hoge monumentwaarde.
- De meeste binnenmuren van de opkamer, de hals en  
 de keuken in het voorste gedeelte van de schuur geven  
 de oorspronkelijke indeling nog aan.
- Onder de keuken een regenwaterbak of waterkelder.  
 Deze vormt een belangrijk onderdeel van de vroegere  
 bedrijfsvoering. Hetzelfde geldt voor de waterkelder  
 onder de hals van de boerderij.Bouwhistorisch onderzoek (Drs. F.J. van der Waard, Drs. M.R.C van Voorn; It Westerhûs 1 

Hilaard, bouwhistorische opname en waardestelling; Groningen, januari 2017)
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A. Kleasterboerderij
B. Kleasterkamers
C. Kleasterhuis
D. Kleasterbijgebouwen
E. Kleasterkapel
F. Kas
 Kleastergang
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KLOOSTERGEBOUWEN
Om de toekomstige mogelijkheden goed te kunnen 
onderzoeken is een opmetingstekening gemaakt. De 
inschatting van de technische staat en de mogelijkheden 
om de monumentwaardige onderdelen te kunnen 
gebruiken c.q. in het programma van eisen onder te 
brengen vormen de basis voor het stedenbouwkundig plan 
voor het Nijkleaster. 

Om het monument voldoende ruimte te geven is gekozen 
om een deel van het programma, de bijgebouwen, op 
een nieuw ‘voorerf’ te realiseren. Dit erf, het Kleasterhof, 
dient tevens voor het laden en lossen van goederen en het 
tijdelijk parkeren. Daarmee kan de sfeer en rust van het 
met bomen omzoomde boerenerf als kloostererf versterkt 
worden. 

Van de kloostergebouwen is de boerderij het hoofdelement; 
de gebouwen rondom de Kleastergang zijn hieraan 
ondergeschikt. De groene omzoming van het boerenerf 
met de boerderij en het hof en blijven in het landschap als 
silhouet zichtbaar.
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Plattegrond verdieping Kleasterboerderij

Plattegrond begane grond Kleasterboerderij

Plattegrond kelder Kleasterboerderij
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A. Kleasterboerderij met kloostergang (bestaand 630 m2)
Hier ontstaat een gesloten intieme ruimte. Door de 
boerderij loopt de kloostergang. De doorgangen van deze 
kloostergang worden geaccentueerd door uitsparingen in 
het dak van de schuur. Deze uitsparingen worden gebruikt 
voor licht en uitzicht van de atelierruimten op de verdieping 
en lichttoetreding van de eetzaal. In de boerderij worden 
vooral de ruimten voor gezamenlijk gebruik ondergebracht.

B. Kleasterkamers (650 m2)
De twaalf gastenkamers zijn aan de noordzijde van de 
boerderij gesitueerd. Het zijn tweepersoonskamers met 
eigen toilet en douchevoorziening. Het dak loopt naar 
de buitenzijde schuin af. Ook is de vloer iets verlaagd 
aangebracht.
De gevel aan de buitenzijde zal hierdoor een minimale 
hoogte krijgen. Het schuine dak krijgt een natuurlijke 
uitstraling, waardoor het een onderdeel van het landschap 
wordt.

C. Kleasterhuis (750 m2)
Voor een twaalftal vaste bewoners is een zevental 
verblijven voor kleasterlingen van verschillende grootte 
beschikbaar met een aantal gemeenschappelijke ruimten. 
Voor de verblijven is dezelfde beukmaat gebruikt als de 
gastenkamers. Er zijn twee ruimten op de verdieping 
gesitueerd. 

Differentiatie van de verblijven is op twee manieren 
gecreëerd.
1. Door verblijven één- of twee beukig te maken.
2. Door deze daar waar nodig meer diepte te geven.
Hierdoor ontstaat aan de buitenzijde een “rafelige” wand, 
refererend aan het achtererf van de boerderij.

D. Kleasterbijgebouwen (400 m2)
Aangrenzend komen een aantal dienstgebouwen. De 
gebouwen zullen overwegend een informeel karakter 
hebben. Het in hoofdzaak te gebruiken materiaal is hout:
- Berging fietsen 50 stuks (40 m2)
- Berging (tuin)gereedschap (40 m2)
- Magazijn (40 m2)
- Atelier (80 m2)
- Stal voor schapen (24 m2)
- 6 bergingen voor kloosterbewoners (120 m2)
- Onvoorzien (40 m2)
- Poortgebouw (16 m2)

E. Kleasterkapel
Aan de zuidzijde van het boerenerf wordt in de toekomst 
zoveel mogelijk in het landschap opgenomen een kapel, 
een botenloods en een kas gerealiseerd.
- Botenhuis aan de opvaart
- Kas in de moestuin
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Oostgevel

Westgevel
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Noordgevel met kloosterkamers

Zuidgevel
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Noordgevel boerderij

Doorsnede en gevels van de patio
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Impressie westgevel boerderij Impressie boerderij Impressie Kleastergang

Doorsnede van de schuur
Klaester Jorwird Concept schetsen

Impressie zuilengallerij/gang

kijlstra en brouwer arch. b.n.a.
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ECONOMISCHE HAALBAARHEID / FUNCTIES
De eerste fase van het Nijkleaster Westerhûs bestaat uit 
het realiseren van de Kleasterboerderij, de Kleasterkamers 
en het Kleasterhuis met de basisvoorzieningen voor 
energie, infrastructuur en bijgebouwen. Voor deze fase is 
de investering geraamd op een bedrag tussen 3,5 en 4 
miljoen euro. Voor de investering zal een beroep worden 
gedaan op eigen middelen, kerken, fondsen, instellingen 
en subsidies. Om een toekomstbestendige exploitatie 
te kunnen realiseren is een Kleasterhuis voor 12 vaste 
bewoners, die zich aan het klooster hebben verbonden, en 
12 gastenkamers noodzakelijk.
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