
Locatie : Houtlaan 4, 6525XZ Nijmegen 
Project : Berchmanianum 
Architect : Dennis Huiskens, projectarchitect Bureau Fritz (in 2018 voortgezet als: dh-architectuur.nl) 
Opdrachtgever : Radboud Universiteit Nijmegen 
 
Omschrijving project (max 200 woorden):  
Het Berchmanianum, vernoemd naar jezuïet Jan Berchmans (1559-1621), patroonheilige voor de studerende jeugd en ontworpen door Joseph en Pierre Cuypers jr., werd in 1929 geopend als 
studiehuis voor jezuïeten. Vanaf 1967 was het een woon-zorginstelling voor mannelijke religieuzen. Eind 2016 verhuisden de 65 hoogbejaarde paters en voerde de Radboud Universiteit een 
ingrijpende verbouwing uit. 
 
In oktober 2018 namen het universiteitsbestuur en de ondersteunende diensten het academiegebouw Berchmanianum in gebruik. Met behoud van de monumentale waarde is dit 
rijksmonument getransformeerd naar een moderne werkomgeving met open- en omsloten werkplekken en verschillende multifunctionele ruimtes. Direct onder de kap is een open 
werkomgeving gerealiseerd met zicht op de originele kapconstructie. Het monumentale hart, gevormd door de kapel en onderliggende voormalige refter, is nu een plek voor diploma-
uitreikingen, promoties en studentenondersteuning. Aan de noordzijde is een nieuwe entree geplaatst die het Berchmanianum verbindt met de universiteitscampus en het gebouw een meer 
openbaar karakter geeft. Uitgevoerd in baksteen met een minimum aan detail is de nieuwe entree een moderne tegenhanger van het bestaande gebouw. De van oorsprong formele en 
gesloten tuin kreeg een open en parkachtig karakter en is nu voor iedereen toegankelijk.  
 
Het project is uitmuntend omdat: 

Het gebouw veranderde van een introvert studiehuis in een openbaar universitair gebouw waar dagelijks 300 mensen werken en jaarlijks 60.000 bezoekers komen. De architect is er met de 

nieuwe entree in geslaagd het gebouw te verbinden met de campus. Alle mogelijkheden zijn benut om het rijksmonument zo duurzaam mogelijk te maken: na-isolatie, LED-verlichting, 

hergebruik van materialen uit het Berchmanianum en de inmiddels gesloopte gebouwen in de Thomas van Aquinostraat, en afspraken met leveranciers voor circulair gebruik van meubilair en 

stoffering. Het gebouw heeft lage-temperatuur-verwarming en is voorbereid op aansluiting op het duurzame hybride energienet van de Radboud Universiteit. Een besparing van 90 procent 

op  het gasverbruik van het Berchmanianum ligt daarmee binnen bereik.            

  

https://www.dh-architectuur.nl/werk/berchmanianum/
https://www.ru.nl/uvb/duurzaamheid/energie/duurzame-energie-0/hybride-energienet/

